Folkclub Twente Folkclub Twente
Vrijdag 15 februari:

Vrijdag 15 februari:

Evertjan ‘t Hart en Annemarie de Bie alle twee ervaren muzikanten met een passie voor Keltische
muziek, spelen beiden in de band Fling die met succesvolle tours langs de theaters van Nederland
trekt.
Samen zorgen ze voor een uniek optreden met vrolijke en gevoelige ballades en opwindende
danstunes uit de theatershows van Fling en andere bijzondere muziek uit de rijke Ierse en Schotse
muziek traditie.
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Entree: € 13,- donateur/student: € 10,-
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Locatie: Eetcafé en Zalen "De Buren"
Beckumerstraat 2, 7548 BG Boekelo

Locatie: Eetcafé en Zalen "De Buren"
Beckumerstraat 2, 7548 BG Boekelo

Voor reserveren bel 06-53873390 of 06-14472456
of stuur een email naar folkclub@dds.nl
Website: folkclubtwente.nl
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Fling

Vrijdag 15 februari, 20.30 uur
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