Persbericht “Freedom 4 Ukraine” in Dalton Voorburg
Tweede Paasdag Benefiet Evenement voor Oekraïne
Ondernemers, artiesten, muziekscholen en diverse organisaties uit de regio komen samen met
Dalton Voorburg in actie. Met als thema “Freedom 4 Ukraine” zal op tweede Paasdag 18 april
2022 dit evenement vinden in de aula van Dalton Voorburg tijdens de middag. Een zeer
gevarieerd programma boordevol muziek en met o.a. interviews van Oekraïense vluchtelingen.
Komt allen en steun daarmee de volgende goede doelen: Emergency Appeal NL en
LvvoorElkaar.nl
Op initiatief door Peter van Delft van Dalton Voorburg en Marian Pijnaker (Zangstudio the
Voice) is het idee ontstaan voor een Benefiet. Ron Lammers van LGS.nl heeft de organisatie
met hun opgepakt, samen met gelijkgestemde ondernemers en organisaties zijn zij tot het
volgende programma gekomen:
Om 15:00 uur word het benefiet evenement officieel geopend door burgemeester van
Leidschendam-Voorburg Jules Bijl. Daarop aansluitend zal het event beginnen met het
Oekraïense volkslied waarna de uit Rusland afkomstige pianoschool ’t hART lerares en
concertpianiste Nadia Askarova achter de vleugel een stuk zal spelen. Zij heeft onlangs nog bij
TV Omroep Max opgetreden om Oekraïne te steunen.
De presentatie is in handen van cabaretière Anita Stevens, zij is afgestudeerd aan de Paul van
Vliet academie. Op de middag zal zij tevens een stuk uit eigen werk uitvoeren. Ook gaat zij de
Oekraïense Zoya Karpinova interviewen. Zoya is dagelijks betrokken met Oekraïense
vluchtelingen in Nederland. Meer over haar, hoort en ziet u op de middag.
Vervolgens kunt u diverse optredens verwachten van artiesten uit de stal van Evenemento en
Drumschool Voorburg en Zangstudio the Voice. Schoolband The Reunions gaan optreden met
een eigen lied. Dit lied is speciaal geschreven voor deze gelegenheid in samenwerking met
songwriter Debster van Hull Music.
Inkomsten van kaartverkoop en donaties dragen bij aan de opbrengst. Artiesten en overige
rechthebbenden, werken belangeloos mee. Er blijft dus niets aan de “strijkstok” hangen.
Diverse Bedrijven zullen ook nog verzocht worden om mee te werken om dit evenement te
sponsoren en krijgen daarvoor hun (bedrijfs)
naam vermeld bij de streaming en op het
scherm,
Het benefiet zal tevens worden gestreamd, en
naar alle waarschijnlijkheid ook in Oekraïne
terecht komen.
Op het eind van het evenement zal de eindstand
ook bekend worden gemaakt.
Doneren kan nog tot 29 mei 2022, dan wordt
het totale bedrag overgemaakt aan de goede
doelen, daar komt tegen die tijd nog een
persbericht over.

QR code donaties :
Freedom 4 Ukraine Dalton Voorburg

Freedom 4 Ukraine Dalton Voorburg
Agenda: 18 April 2022, Freedom4Ukraine
Adres: Dalton Voorburg, Loolaan 125, 2271TM Voorburg
Tijden: 14:00-18:00
Inloop vanaf: 14:00 uur
Opening burgemeester: 15:00 uur
Entree: €2,50 - maar u kunt een hoger bedrag doneren, ook tijdens de benefiet,
liefst via QR code , maar contant kan ook.
Wie treed er op? (in willekeurige volgorde):
JAY
The Reunions
Nadia Askarova
Anita Stevens
Robbert-Henk Reijenga
Celebrating Amy
No Biggies
Celia Ximenez Bruidegom
Leon Sluiter
en nog vele anderen....
Geschreven door @debsongwriter Hull Music Voorburg

