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Nepalese concerten door Basanta Aryal
“Spelen voor een koe”
Op de website en in de vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over de concerten die in juni worden gegeven.
Basanta Aryal is nu in Nederland en op 1, 8, 15 en 22 juni kunt u zien en horen hoe de klanken zijn van de Nepalese
muziek, zijn stem, de madal (kleine Nepalese drum ) en de dwarsfluiten. Basanta zal muzikaal worden ondersteund
door Jan en Wouter Kuhne. Inmiddels is een keer geoefend met Jan en Wouter. Zij komen nog een paar maal bij
elkaar.
Het beloofd een heel speciaal concert te worden. Twee heel verschillende culturen die elkaar ontmoeten in de
muziek. Dit mag u niet missen.
De toegang voor de concerten is € 10,00 p.p. U kunt de kaarten van tevoren bestellen door geld over te
maken op de bankrekening van SRN 1047.75.610. U krijgt dan de kaarten voor de bestelde dag, bij de
ingang. U kunt natuurlijk ook gewoon langs komen, maar wij kunnen u niet garanderen dat er nog plaats is.
•
•
•
•

1 juni Cultureel Centrum, Petten (witte kerkje Plein 1945), aanvang 15.00 uur,
entree euro 10,00
8 juni Muziektuin Schagen (zijstraat van de Handelsstraat) aanvang 12.00 uur,
donatiepot aanwezig
15 juni N.H. kerk in Dirkshorn, Raadhuisstraat 5, aanvang 15:00, entree 10,00
22 juni N.H. Eenigenburg, Surmerhuizerweg 29, aanvang 15.00 uur, entree 10,00

Bieden op schilderij
Vanaf volgende week kunt u bieden (de begindag laat ik u weten) op het schilderij dat beschikbaar is gesteld
door Nora Muller. U kunt een mail zenden naar: renuka_nepal@yahoo.com . Wij houden de stand bij op de
website. Er kan worden geboden tot 29 mei. Daarna hangt het schilderij tijdens het concert op 1 juni in het
Cultureel Centrum. Het eerste bod is gedaan € 185,00Wilt
u deze mail doorsturen aan familie, vrienden en kennissen.
De opbrengst is voor de boerderij die Basanta wil starten
in Nepal. Na vele jaren steun te hebben gegeven aan SRN
in Nepal, is het nu zijn beurt!!!!!
Wie heeft er voor 2 maanden een fiets te leen voor
Basanta?
Met warme groeten en namaste

Maat 73 x 48 cm
C
obra ( waterdragende olieverf) Op canvas Incl. baklijst zwart
Geschilderd door :Nora Muller van Wel

Namens het bestuur van SRN
Rineke Gronert

