
 YOUNG PEOPLE PLAYING 
FOR YOUNG PATIENTS 2

MAASTRICHT  |  ZATERDAG 15 NOVEMBER 2008  |  20.00 UUR:

De Kiwanisclub Heerlen-Maastricht organiseert in samenwerking met het Prinses Christina 
Concours de 2e editie van hun opmerkelijke fundraisingproject: Young People playing for Young 
Patients 2

Driemaal jongeren: omdat zowel de Kiwanisclubs (met wereldwijd het motto “Serving the children 
of the world”) als het Prinses Christina Concours kinderen en jongeren centraal hebben staan in hun 
activiteiten hebben zij hun krachten gebundeld in dit unieke project, waarvan de opbrengst geheel ten 
goede komt aan de Bas van de Goor Foundation welke zich onder meer inzet voor kinderen met diabetes 
(type 1) door het stimuleren van sport voor diabetici.

Young People playing for Young Patients 2
Het concert van deze avond is zeer toegankelijk geprogrammeerd en bestaat uit een gedeelte met 
klassieke muziek vóór de pauze en een gedeelte met jazz muziek na de pauze, uitgevoerd door jonge 
laureaten van het bekende Prinses Christina Concours.
De presentatie is in de professionele handen van Simone van Trier, onder meer bekend van L1.
De toegangsprijs voor dit unieke evenement bedraagt slechts € 35 en omvat behalve het unieke en 
enthousiaste concert door de jonge laureaten en een inspirerende presentatie ook een kwalitatieve nazit 
met een hapje en een drankje.
De locatie is de Willem Hijstek concertzaal van het Conservatorium Maastricht (Hogeschool Zuyd), 
Bonnefantenstraat 15, 6211 KL te Maastricht. Wij heten u graag welkom vanaf 19.30 uur.
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Informatie/Kaartverkoop: 
verdere informatie en kaarten zijn te verkrijgen via e-mail 
info@kiwanisheerlenmaastricht.nl of  telefonisch via het secretariaat van de Kiwanisclub Heerlen-
Maastricht (tel. 06 5105 7637)
Betaling dient te geschieden uiterlijk 8 november 2008 middels overboeking op bankrekeningnummer 
87.49.43.485 t.n.v. Kiwanisclub Heerlen-Maastricht te Heerlen onder vermelding van naam en “concert 
2008”. Wij sturen U geen entreebewijzen. Graag vragen wij U vóór aanvang van het concert zich te melden 
bij een ter plaatse aanwezige informatiestand waar u naast de entreebewijzen ook het programmaboekje 
ontvangt.


