Vicki Brownhuis 25 jaar!
Zaterdag 13 mei bestaat het Vicki Brownhuis 25 jaar! Wij zijn bijzonder trots op deze mijlpaal ook
omdat ons huis het oudste inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden in
Nederland. En dat willen wij vieren samen met al onze gasten, vrijwilligers en iedereen die zich
verbonden voelt met het Vicki Brownhuis.
We hebben een feestelijk programma samengesteld dat er als volgt uitziet:
Zaterdagmiddag van 15.00 - 17 00 uur in het Vicki Brownhuis in Den Bosch:
Iedereen is welkom op de receptie met optreden van ons Zingen-voor-het-leven-koor en een
multiculturele catering verzorgd door de Wereldkeuken Boschveld.
Om 16.00 uur opent Burgemeester Ton Rombouts een kunstexpositie en onthult een speciaal
voor het Vicki Brownhuis gemaakt beeld.
Zaterdagavond om 20.30 uur in het Theater aan de Parade in Den Bosch:
Staat op het programma een gezamenlijk optreden van drie Zingen-voor-je-leven-koren voor de
pauze en na de pauze het koor Pocket Rockit. De koorleden van Zingen-voor-je-leven hebben
allemaal direct of indirect met kanker te maken. Pocket Rockit bestaat uit enthousiaste vrouwen
met een passie voor rock en pop muziek. Presentator is Mari van Iersel.
Tevens is er de mogelijkheid om voor zaterdagavond een arrangement te kopen. Dit omvat een
drie-gangen-diner om 18u en een entreekaartje voor het jubileumconcert om 20.30u.
De toegangsprijs voor het jubileumconcert bedraagt €11 inclusief koffie, thee en een Vicki Browny.
Het culinaire arrangement kost €45 inclusief drie-gangen-diner (Hutten Catering), entreekaartje,
koffie, thee en een Vicki Browny. Zowel het toegangsbewijs voor de korenuitvoering als het totale
arrangement (diner en koren) zijn te koop via het Theater aan de Parade en bij het Vicki
Brownhuis.
De opbrengst van het diner en het concert is voor het Vicki Brownhuis.
Betrokken partners zijn het Theater aan de Parade, Hutten Catering, Bakkerij van Doorn en de
Software Society.
Graag tot ziens op zaterdag 13 mei!
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