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NIEUWSBRIEF 2015-03

Op tweede Pinksterdag j.l. trad Jack op met de
Marinierskapel der Koninklijke Marine o.l.v.
Majoor PB. Kleine Schaars vanwege het jubileumconcert
70 jaar adoptie graven Amerikaanse Begraafplaats
Margraten in het Theater a/h Vrijthof, Maastricht.

In de vorige nieuwsbrief stond per abuis een foutieve datum genoemd. De juiste datum van
Moezziek& Krisjedanke moet zijn: zaterdag 19 december 2015 in het Parkstad Limburg theater
van Heerlen. U kunt tevens kaarten bestellen voor:
Clara Zoerbier / Jack Vinders KrismesKnoevele
maandag 21 december en dinsdag 22 december theater Heerlen.
Op 2 november a.s. om 20.00 uur vindt er in de grote zaal ( Rabozaal) van het Parkstad Limburg
Theater in Heerlen de feestelijke première plaats van de documentaire : “Jack Vinders … de film!”
Een unieke en uitvoerige documentaire van 90 minuten, vervaardigd door regisseur Maurice Nijsten
met assistentie van Dénise Nijsten. Het portret geeft een fraai beeld over het leven, het werk en de
passies van Jack Vinders. Een verrassende en soms ontroerende documentaire waarin we ook de mens
achter de artiest leren kennen. Al sinds 2011 werden opnamen gemaakt voor dit portret. Jack werd
op allerlei locaties gevolgd, om een zo compleet mogelijk beeld te geven van deze veelzijdige artiest.
Aan de feestelijke première zullen o.a. ook Beppie Kraft en journalist tv.presentator Marcia Luyten
(boek “Het geluk van Limburg”) hun medewerking verlenen.

De avond is een samenwerkingsproject van L1 en Parkstad Limburg Theater.
Jack Vinders ... de film! Incl. een kopje koffie/ thee met een verrassing
Aanvang: 20.00 uur
Plaatsen reserveren? Keuze uit 3 rangen € 7,50; € 12,00 of € 14,00

Neem ook eens een kijkje op de nieuwe website www.Jack Vinders.nl
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen gelieve dit kenbaar te maken via een mail
naar de webmaster: rovema-music@kpnmail.nl
Voor Boekingen: Jack Vinders/Clara Zoerbier/Sjonnie d'r Posbül
Of via Ans Stoelinga Tel: 045-5414779 of 06-27553048

Ans Stoelinga

E-mail: info@jackvinders.nl

