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Multiculturele happening Sandesh op herhaling

Allemaal haar Pekingtuin
De sfeervolle Pekingtuin is zaterdag weer het decor
van een manifestatie. Het betreft de culturele
openluchtma-nifestatie
All+Together
van
de
stichting Sandesh, die deze activiteit voor het derde
achtereenvolgende jaar organiseert. Doel van dit
evenement is om alle culturen in een ontspannen
sfeer bij elkaar te brengen, om op deze manier te
genieten van optredens van muziek, dans, theater en
andere cultuurgerichte optredens.
Het programma start om 14.00 uur met een optreden van
de Baarnse Windy City Jazzband. Daar is er een
kinderact en het Braziliaanse showteam Dance Fusion,
een typisch Braziliaanse dans-show, waarin mooie
dames optreden in met veren getooide authentieke
carna-valskleding.
Omstreeks vier uur treedt de band Steel of Harmony op.
Dit is een regionaal bekende steelband, die vrolijke
dansbare cara en andere Zuid-Amerikaanse muziek ten
gehore brengt. Aansluitend komen Jose's Taekwondo
Aca-demy (demonstratie van Koreaanse vechtsport),
Karadeniz Folklor Ekibi -een Turkse volksdansgroeprappgroep AAF en een Somalische volksdansgroep een
optreden verzorgen. Om 18.30 uur kunnen de bezoekers
luisteren naar Hands off Hermen een
H

gitaarrockband die stevige rock, blues en soul laat
horen. Na dit optreden komen Nora (Een Marokkaanse
buikdanseres) en een Chinese verrassings-act in de
koepel. Vervolgens is er een Bollywood-filmdansgroep
met een kleurrijke dansact. Als afsluiter gaat het dak er
af, want dan volgt rond 20.30 uur een spetterend
optreden van de Haagse groep Lexes. Deze band speelt
dansbare Surinaamse en Zuid-Amerikaanse merengue
en salsa, kortom een fantastische afsluiter. Het einde van
de openluchtmanifestatie is rond 23.00 uur.
Voor de kinderen is vanaf 14.00 uur voldoende te
beleven, want behalve enkele kinderacts in de
muziektent,
zijn
op
het
terrein
voldoende
kinderactiviteiten. Er is een groot springkussen, een
groot
bibberspiraal,
doelschieten,,
schminken,
stokvangen (bekend van tv) en nog meer kindervertier.
Op het terrein is eten te koop uit diverse culturen, en
wordt het geheel opgevrolijkt met leuke kramen met
verkoop van artikelen uit diverse culturen. Kortom, een
goede reden om zaterdag 2 juli . vanaf 14.00 uur te
komen genieten van dit fantastische openluchtfestival in
de Pekingtuin.
De toegang tot het festival en alle kinderactiviteiten zijn
gratis!

