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Remco Lange

From: Stichting Tileng [info@tileng.nl]
Sent: dinsdag 23 september 2008 11:32
To: iedereen@tileng.nl
Subject: Het wordt zaterdag mooi weer!

NIEUWSBRIEF KUMPULAN 2008 | JUNI 2008 
KOMENDE ZATERDAG IS HET ZOVER! / PROGRAMMERING / 
BESTEL NU UW KAARTEN ONLINE!  
 

KOMENDE ZATERDAG IS HET ZOVER! 

Komende zaterdag is het dan zover. De benefiet Kumpulan van Stichting 
Tileng opent om 10.00 uur haar deuren. Wij zijn nog druk bezig met de 
voorbereidingen, want wij willen u graag een programma aanbieden, waar 
zowel jong als oud van kan genieten.  
 
 
Hebt u of uw (klein)kinderen wel eens een wajangpop gemaakt? Voor 5,00 
p.p. krijgt u zaterdag de kans en kunt u en/of uw (klein)kinderen ook 
meespelen in een schimmenspel! Uiteraard krijgt u eerst een uitvoering van en
door Shelly Lapr en Inge Dmpel. Maar voordat het zover is, heeft u al een 
optreden kunnen zien van onze ambassadeur Wouter Muller. 
 
 

 

PROGRAMMERING 

Wie er allemaal medewerking aan onze Kumpulan verleend heeft u al op de 
poster kunnen bekijken. Zo zijn wij heel blij met de komst van onze 
ambassadeur Wouter Muller, Ernst Jansz en Reggie Baay. En niet te vergeten 
de afvaardiging van de zangers en zangeressen van de band Nunusaku. Dat 
belooft een spetterend optreden te worden!  
 
 
Helaas is het zo, dat er altijd weer wijzigingen zijn. Er komt wat bij, er gaat wat 
af. Vooral de afzegging van deelnemers op het laatste moment levert ons 
nogal wat hoofdbrekens op. Zij staan wel al op de posters vermeld. Uiteraard 
zoeken wij nog naar oplossingen, zodat het beloofde optreden toch door kan 
gaan of dat er vervanging wordt gevonden. Er zal zeker geen gat in de 
programmering vallen! 

 

BESTEL NU UW KAARTEN ONLINE! 

 Hebt u al kaarten besteld? Dan doet u automatisch mee met de 
loterij! Uiteraard kunt u ook aan de ingang kaarten kopen, maar wilt 
u ook meedingen naar leuke prijzen, dan komt er 2,00 extra bij.  
 
  
 
Kinderen tot 4 jaar mogen gratis naar binnen, kinderen tot 12 jaar 
voor half geld. 
 
  
 
Uiteraard komt de opbrengst hiervan geheel ten goede van Tileng. 

 
SPOTLIGHTS 

NIEUWSBRIEVEN / UW 
HULP IS NODIG / WERK-
WIJZE / WORD OOK 
DONATEUR  

ADVERTENTIES 
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Tot zaterdag! 

 

/ Ik wil geen nieuwsbrief meer ontvangen     / www.tileng.nl  
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