Beste mensen,
Eindelijk is het zover: Vrijdag 20 mei organiseren we weer een muziekcafé bij het proeflokaal van
Stokerij Lubberhuizen aan de Kerkstraat in Varik. Deze informele muziekavond is onderdeel van het
verjaardagsfeestje van Beter Eten voor Varik en omstreken, een bedrijfje voor ‘fairtrade’ producten
uit onze dorpen (www.betereten-varik.nl).
Vanaf 16.00 uur kun je kennismaken met het aanbod van Beter Eten.
Er is een proeverij en verkoop van kaas, ganzengrillworst, eieren, groenten, kruiden, eetbare
bloemen, honing, walnoten, walnootsnackjes, ijs, taart en tiramisu. De barbecue staat aan en er
wordt vlees van Bommelbeef bereid. Verder kun je genieten van pure sappen, speciaalbieren, cider,
wijn, likeuren en eaudevie.
Vanaf 19.00 uur zijn er muziekoptredens.
River Folk Sideshow uit Varik/Heesselt speelt Ierse en Schotse muziek, Americana en country.
En er is een speciaal gelegenheidsensemble, bestaande uit accordeonist Bert van den Brink,
violiste/zangeres Marie-Thérèse Swelsen uit Ophemert met toetsenist Sam ten Velden en multiinstrumentaliste Simone Damman uit Varik.
Aansluitend is er ruimte om mee te spelen. Dus heb je een instrument, neem het mee.
Nog even praktisch:
Betaling drankjes en eten graag contant.
Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend. Ben je met de auto, parkeer dan op de Bol.
Toegang is gratis, maar er is een pot voor een vrijwillige bijdrage.
Je bent van harte welkom. Neem je buren mee!
Tot ziens op 20 mei!

Namens het muziek- en kunstcafé,
Ida, Roeland en Roos

Het muziek- en kunstcafé Varik & Heesselt is een initiatief voor liefhebbers en beoefenaars van muziek en
kunst. Iedereen is welkom. Het muziek- en kunstcafé biedt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, om over
kunst te praten, om samen muziek te maken of om lekker te luisteren onder het genot van een drankje.
Ken je mensen die het misschien ook leuk vinden, neem ze mee of stuur deze mail door.
Wil je op de hoogte blijven? Geef je e-mailadres door en we zorgen dat je uitnodigingen krijgt.
Meer informatie: Facebook: Muziek- en kunstcafé

