Back to swing time bij De Kersenplukkers.
Na een periode waarin corona eenieders leven beheerste
mogen we eindelijk weer wat ondernemen. Voor veel mensen
betekende dit een zware tijd waarbij we steeds aan huis
gekluisterd waren. Daarom hebben we voor iedereen (ja, ook
voor u) een leuke activiteit georganiseerd: Back to swing time.
Dit is een gezellige middag die in het kader staat van muziek uit
de jaren 60 met een klein stapje naar links en naar rechts in de
jaren. Hiervoor hebben wij de band 't Orkesje' vastgelegd.
Muziek van Elvis, Roy Orbison, Fats Domino en ga zo maar door,
uiteraard valt er best wat te swingen op deze middag. Daarom
leek het ons leuk om voor een beetje entourage te zorgen uit
deze periode. De tijd van de Petticoats en de ronkende
Zundapps, en wie past daar dan beter bij dan Toon en Maria (u

Toon en Maria van
Boogie Woogie
club The
Thundersbirds

weet wel van de dansmarathon van SBS 6). Zij zullen deze
middag met een paar stellen aanwezig zijn. Uiteraard zullen ze
wel demonstreren hoe je danst op de Swing en Rock & Roll
muziek uit die tijd.
Erbij zijn is beleven
Dit is bij uitstek een gelegenheid om eens met uw vrienden of
familie een middag op stap te gaan. Wij hebben gezorgd voor

een dansvloer maar ook alleen komen genieten van de muziek
behoort tot de mogelijkheden. Deze middag mag u niet missen.
Wij hopen dat wij veel leden mogen begroeten want ook De
Kersenplukkers hadden een zware coronatijd.
Aanvang en entree
Deze middag is op zondag 29 mei en de aanvang is 14.00 uur.
De zaal is open vanaf 13.00, locatie Cultureel
Ontspanningscentrum De Vliegert, Heer van Rodestraat 109A
Mierlo 0492 - 663 436. Kaarten voor deze middag kosten € 4,- en
zijn te reserveren en af te halen bij de receptie van de Vliegert.
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