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Baarnsche Courant 9-6-2006

Grootse Manifestatie Sandesh in Pekingtuin

Vermaak uit alle winstreken
Op zaterdag 1 juli a.s. kunnen bezoekers uit Baarn en omliggende plaats of daarbuiten zich alweer
vermaken op het 4e All+Togheter festival in de Peking tuin. Dit festival wordt georganiseerd door
stichting Sandesh Baarn, zij zorgt weer voor een zeer gevarieerd programma dat vermaak biedt aan
het hele gezin. En het mooiste is, de toegang is geheel gratis!
!
De Stichting Sandesh Baarn is de afgelopen maanden keihard aan de slag gegaan om een goed
programma voor zaterdag 1 juli op te stellen. Gestart wordt er om 14.00 uur, waarna er een zeer
uitgebreid programma met muziek, dans, kunst en andere culturele acts volgt.
Er zijn optredens van o.a. P.S. I love you: een band met eigen muzikale stijl.
Tevens aanwezig KARADENiZ Turkse Volksdansgroep + Marokaanse buikdanseres met workshop.
Naast een Zuid-Indiaase dansact, zal Budofit uit Baarn een Jiu-Jitsudemonstratie geven.
De Rotterdamse Soundtronics spelen Latijns Amerikaanse muziek. Hun zanger is bekend van Idols,
waar hij in de voorlaatste editie tot de 5e plaats reikte.
Verder een showballet van Dance Company DoCaDaco en Madans Bollywood dancegroep, die een
Indiase filmdance op het toneel brengt.
In het avondprogramma kan het dak er af met Lexes, een Haagse band die dansbare zuidamerikaanse muziek speelt en met Bulluk, Baarns trots, de band die onder leiding van zanger Ronald
Seure alle denkbare muziek speelt, van AC-DC tot de Dijk, Golden Earring en nog veel meer
Rockmuziek.
Rond 23.00 uur eindigt het festival.
Op het veld staan vele kraampjes met (kinder)kleding, tropisch fruit, snuisterijen, suikerspin/popcorn
en diverse eetkramen met specialiteiten uit Suriname, India, Indonesie, Turkije etc en Hollanse bier.
Tevens is er een kunsthoek, waar Baarnse kunstenares Inge Nijhof live een beeld van een kind zal
boetseren.
De kinderhoek wordt weer volledig gevuld met een supergroot springkussen, diverse kinderspelen
zoals stokvangen, sjoelen, 4 op een rij en nog veel meer.
Kortom, er is vermaak voor jong en oud!
De stichting Sandesh Baarn heeft een compleet vernieuwde internetsite, welke te bezichtigen is op
www.stichtingsandesh.nl.
Op deze site kunt u de foto’s van de voorgaande festivals zien, en wordt u op de hoogte gehouden
van de vorderingen voor het festival.
De stichting Sandesh Baarn zoekt nog een paar vrijwilligers en sponsors voor he festival. Lijkt u het
leuk om mee te helpen, of uw naam te verbinden aan dit fantastiche evenement, neem dan contact
op met de stichting via de website, of bel Cyriel Bhola: 035-5411603 / 02629537791.
Een evenement als dit kan alleen plaatsvinden dankzij de steun van sponsors en vrijwilligers.
De sponsors zijn:
Dorrestein BV, Rijkeboer BV, Continental Paper, Hubo Seure, Bouwbedrijf Da’s Mooij, Klomp
grafische communicatie, E. Van Essen jachtshilders, DamsKo Poructions, Hartog containers,
Bloemisterij Clappers, MC autopoetsservice, WWW. Ramvormgeving.nl en Jack Visser
entertainment.
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