VOCAAL FESTIVAL AMUSING HENGELO
Nieuwsbrief juni 2016
Door middel van deze nieuwsbrieven worden jullie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Meer informatie is op
de website www.amusing-hengelo.nl te vinden. Volg ons ook via www.facebook.com/amusinghengelo.

Het was geweldig! BEDANKT
Als organisatie genieten we na van alle leuke, spontane en hartelijke reacties, via
mail, facebook, maar ook na afloop van de spetterende Xing along door zomaar
bezoekers en deelnemers van het festival. Wij zeggen dan tegen elkaar: “Daar
doen we het voor!”
Voor ons geldt ook dat wij enorm hebben genoten, van jullie als deelnemers,
die met al jullie gezelligheid en vrolijkheid de binnenstad van Hengelo hebben laten
bruisen tijdens het Korenfestival.
Van de Sing-In, die door de spontaniteit en creativiteit van Bram van de Beek,
met zijn begeleider, tot een succes werd gemaakt. Van alle kinderen die
meededen met de A Factor en van de prachtige songs in de NFVE wedstrijd.
Een heel groot dankjewel is er voor al onze vrijwilligers die ons op de festivaldag weer met allerlei zaken hebben geholpen. Het wordt vaak gezegd, maar het
is een feit dat wij zonder hen dit festival niet kunnen organiseren. Daarom in
hoofdletters: BEDANKT voor jullie steun en inzet.
We kunnen samen terugkijken op een geslaagd festival. Toch willen we van
opmerkingen en tips van onze deelnemers en vrijwilligers graag leren. Daarom
vestigen we de aandacht op ons evaluatieformulier. Ga naar onze site:
www.amusing-hengelo.nl om een formulier te downloaden en in te vullen. Graag
uiterlijk 25 juni 2016 terugmailen via info@amusing-hengelo.nl
Dan nog even dit: er zijn een aantal gevonden voorwerpen: leesbril – zwart
damesbloesje -2 x fietssleutel – waterfles – (en in de Cactus achtergebleven)
blauwe sjaal met zonnebril.
Voor meer info: stuur een mail naar info@amusing-hengelo.nl

Tot slot wensen wij iedereen een fijne zomer, blijf gezond en hopelijk tot ziens op:

10 juni 2017
(i.v.m. het Pinksterweekend is het de 2de zaterdag in juni!)

Anja – Anneke – Henk – Henriette – Jasper – Kitty - Pauline

