Pools Folkloristische Dans– en Zangvereniging

Podlasie

Postbus 64
6440 AB Brunssum
Brunssum, 3 juni 2001
Beste oud-leden,
In oktober 2001 bestaat de Pools Folkloristische
Dans– en Zangvereniging

Podlasie 25 jaar.

Om dit te vieren willen we

Hernieuwde Kennismaking
organiseren tussen leden en oud-leden op

vrijdag 12 oktober 2001
in de Burcht, Wieënweg 16, Brunssum.
Deze avond is bedoeld om gezellig onder elkaar
herinneringen op te halen, maar ook contacten
te vernieuwen.
Wij vragen voor deze avond een eigen bijdrage:
leden, oud-leden & gezinsleden ƒ 12,50
kinderen t/m 5 jaar ƒ 6,50
andere geïnteresseerden ƒ 20,—
Dit is inclusief koud buffet en consumptie.
Heb je interesse voor deze avond, geef je dan
op via de antwoordkaart op pagina 3
(graag vòòr 30 juni 2001).
Contactadres voor deze avond:
Jos Rook
Stadhouderstraat 40,
6441 GV Brunssum
tel. 045—527 58 44,
fax 045—564 15 63,
mobiel 06-12995620,
e-mail josrook@planet.nl.

Verder is het misschien leuk om te vertellen
dat we op dinsdag 26 juni een folkloreavond orgniseren in d'r Brikke Oave in
Brunssum met de Georgische groep Gurjaani (een professioneel dans– en zangen-
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Folklorespektakel
dinsdag 26 juni 2001 om 20.00 uur
in d'r Brikke Oave, Brunssum

Georgisch Dans– en Zangensemble
Gurjaani
Pools Dans– en Zangensemble

Podlasie

een avond vol vuur en temperament
uit Georgië en Polen
kaartverkoop:
Sigarenmagazijn Hermans, Rumpenerstraat 5, Brunssum
Sigarenmagazijn 't Rokershoes, Julianastraat 2, Brunssum
en aan de kassa. Voorverkoop ƒ 10,—; aan de kassa ƒ 12,50.

De senioren dansgroep en het koor zullen aan het begin van de
avond en direct na de pauze dansen en zingen. De rest van de
voorstelling is gereserveerd voor het Ensemble Gurjaani die een
zeer spectaculair programma op het podium zullen zetten.
Beslist een avond om niet te missen. Voor de leden van de
Podlasie die op deze avond niet op het podium staan staat op
bladzijde 3 een kaart afgedrukt. Deze kaart is strikt persoonlijk.
Breng de kaart mee! Familie en vrienden moeten gewoon betalen
zodat de groep Gurjaani op die manier een deel van de reiskosten
terug kan verdienen.
Kaarten kun je via Hein Polman of via Dick de Liefde kopen tegen
een prijs van ƒ 10,—. Aan de kassa op de avond zelf kost de entree ƒ 12,50.

Een avond die je niet mag missen!

Barbecue
Podlasie
Zondag
17 juni a.s.
om 14.30 u
----------------------------------------------------------------

Invulstrook:
Ja, wij komen op vrijdag 12 oktober naar
de Hernieuwde Kennismaking met

Podlasie
Naam:
Adres:

