Onderwerp(en):

• Een ZOMAAR Concert
• Nieuws van de parochies / websites
•
Geen mail meer ontvangen / suggesties

Geachte mevrouw/mijnheer,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.

Aliènette Coldfire, 26 jaar

Een ZOMAAR Concert

is een blinde Filippijnse met een
groot zangtalent. Haar carrière
begon in 2014 met een video van
haar vertolking van het lied 'I’ll be
there' van Mariah Carey.

Zaterdag 27 oktober, 16:00 uur
St. Bavokerk
Slinge 775 te Rotterdam
Aangeboden door de diaconale werkgroep
van de O.L.V. van Lourdesparochie

met als ster van het concert

Ze deed mee aan 'France Got Talent'
en behaalde de derde plaats. Public
en jury vielen voor haar vertolking
van Les Miserables 'I Dreamed a
Dream' in het Frans.
Haar concerten in originele
uitvoering van zowel de Franse als
Filipijnse popmuziek worden
uitstekend ontvangen.
Kijk eens op:
https://www.youtube.com/watch?v=
g8cvWTso3Do
https://www.youtube.com/watch?v=
OqUNzvfOUpE
https://youtu.be/ksRVvCfOLCw

Alienette Coldfire
En verder met:
Michael Cu

De Straatklinkers Rotterdam

een bekende
Filipijne pianist. Hij
haalde zijn
Masters in Piano in
in het Royal
Conservatory of
Brussels en zijn
Bachelor of Music
in Piano
Performance, summa cum laude in Towson
University, Maryland, V.S. Hij heeft tal van
prijzen gewonnen. Zijn repertoire bevat solo
en kamermuziek niet alleen uit de westerse
klassieke muziek, maar ook traditionele en
volksmuziek

o.l.v. Willem de Bruin
en Karin Gerretsen
Het koor is
pas drie jaar
oud en kwam
tot stand
door een
kerstavondsamenzang.
Het bestaat uit 25 mensen en het
ondersteunt activiteiten in de wijken van
Rotterdam. Het treedt op o.a. voor dak- en
thuislozen en wijkfeesten op. Het repertoire
is divers maar vooral populair.

Toegang is gratis

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid
St. Augustinus

Emmaüsgangers

St. Joris
O.L.V. van Lourdes
Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen

Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

