BENEFIET
KOFFIE CONCERT
VOOR
FREE A GIRL’S
SCHOOL FOR JUSTICE
Unieke muzikale
ontdekkingsreis
met
Olga Franssen

Zondag
9 september
2018
11:00 – 12:30

Inclusief
loterij met
prachtige
prijzen

Toegang € 15,00
Organisator: Soroptimistclub Roos van Schagen

Reserveren en informatie:
soroptimistschagen@gmail.com

OLGA FRANSSEN
Met haar virtuoze gitaarspel en
boeiende verhalen neemt Olga ons
9 september mee in de wereld van
de klassieke muziek.
Aan de hand van voorbeelden op haar gitaar
of via een geluidsdrager bespreekt ze o.a. de
polyfonie van Bach, de bas van Mozart, de
harmonie van Beethoven, de etude van
Chopin en de elektronische klanken van
Stockhausen.
Na haar opleiding (viool en gitaar) aan het
conservatorium
heeft
zij
mede
het
Amsterdams Gitaartrio opgericht, met wie ze
25 jaar de wereld rond heeft gereisd en veel
cd’s heeft opgenomen.
.
Ze maakte o.a. tournees door de Verenigde
Staten, Canada, Europa, Indonesië, Chili en
Thailand (voor koning Bhumibol).
Ze maakte muziektheater voorstellingen voor Orkater, Kindervoorstellingen,
muziek festivals. Meer info over Olga zie: www.olgafranssen.nl

SOROPTIMISTCLUB ROOS VAN SCHAGEN
Waar staan Soroptimisten voor?
Soroptimisten zetten zich in om de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd te
verbeteren. Door onze krachten te bundelen kunnen we daadwerkelijk het verschil
maken voor vrouwen aan de andere kant van de wereld. Soroptimistclub Roos van
Schagen heeft zich, net als veel andere Nederlandse Soroptimistclubs,
aangesloten bij het goede doel "Free a Girl, School for Justice".
Soroptimisten zijn vakvrouwen die actief bijdragen aan de positieverbetering van
vrouwen en kinderen wereldwijd. Zij vormen de grootste serviceorganisatie van en
voor vrouwen ter wereld.
Soroptimistclub “Roos van Schagen” zet deskundigheid in, organiseert
fondsenwerving en ondersteunt projecten in de
regio en daarbuiten.
Voor meer info:
www.soroptimist.nl

PROGRAMMA

Zondag 9 september 2018
Het concert is van 11.00 tot 12.30 uur. Inloop vanaf 10.30 uur
Ontvangst met koffie of thee met lekkers en na afloop van de voorstelling is er
een drankje en hapje.
Tevens loterij met prachtige prijzen. De loten zijn bij aanvang van het concert à
contant te koop aan de zaal.

Locatie:
Kerkje Valkkoog
Valkkogerweg 39 1744 GB
Sint Maarten

Toegang € 15,Reserveren en informatie:
soroptimistschagen@gmail.com

GOEDE DOEL: SCHOOL FOR JUSTICE
School for Justice een uniek en
baanbrekend instituut waar meisjes die
bevrijd zijn uit de prostitutie worden
opgeleid tot advocaat of officier van
justitie.
Zo krijgen zij een stem die zij kunnen
gebruiken om terug te vechten en het
systeem van binnenuit te veranderen.
De School for Justice is een initiatief van
Free a Girl en de Free a Girl movement, een
coalitie
van
Indiase
vrouwenen
kinderrechtenorganisaties.

De opbrengst van het concert gaat geheel naar School for Justice!

PROGRAMMA

CONCERT IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Met dank aan:
Partners at Home, Sanisale.com, Slaapkenner Nico van de Nes,
Groenewoud Van Kesteren, Mega tegel, Vivant Groenland,
Etos Makado, Douglas parfumerie Schagen, Notenzaak van der Veen,
GAPA lederwaren, Simpl, Bakkerij Koster,
de Moel mannenmode, De Backery, Slagerij Robert Blaauboer,
Trudie Appelman Schilderijen.

