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Intiem concert Pat Dinizio
DOOR NICOLE VAN DER VELDEN

10.00-17.00 uur: Hobbybeurs.
'Creadagen' voor creatieve hobbyisten en
amateurkunstenaars, in
de Rijnhal, Olympus 1,
Arnhem; 7 euro, 65plussers: 5 euro, tot 12
jaar gratis.
10.00-15.00 uur: Verzamelbeurs. Van Go-ING,
afd. filatelie in sociaal cultureel centrum De Brink,
Brink 8, Huissen; gratis.
10.30 uur: Lezing.
'Typisch Russisch - Russische cultuur en spiritualiteit' door Marie-Thérèse ter Haar, bij centrum
voor religieuze bezinning
De Sprang, Dr. Fabiusstraat 12, Velp; 7 euro,
leden en begunstigers
gratis.
11.00 uur: Oecumenische viering.
'Zijpviering' met overweging van Huub Oosterhuis, in de Willibrordkapel, Oude Velperweg 56,
Arnhem.
11.00-17.00 uur: Historische verhalen.
'Toevallige ontmoetingen' met 'vroegere bewoners' in kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2,
Doorwerth; 8 euro, 4
t/m 12 jaar 4,50 euro.
12.30-13.30 uur: Ontmoetingsmiddag.
Bij Gelders Perspectief,
vereniging voor alleengaanden, in De Witte Villa, Park Sonsbeek, Arnhem.
13.30 uur: Kaartmiddag.
Van kaartclub De Pit in het
Scoutinggebouw aan de
Veerpolderstraat 128a in
Arnhem.

Amerikaanse zanger speelt in Arnhemse huiskamer

ARNHEM – Steeds meer internationale artiesten weten Arnhem te vinden voor een concert
in bijvoorbeeld Gelredome of
Luxor. Maar er zijn ook muzikanten die juist kiezen voor een
intiemere en gezelligere ambiance. Pat Dinizio, zanger van
de Amerikaanse band The
Smithereens maar ook solozanger, is zo iemand. Hij staat
donderdag 18 maart vanaf
20.00 uur met zijn gitaar in de
Arnhemse Rietgrachtstraat 37.
Gewoon in de huiskamer…
Rob Mattijssen en Yvonne Evers
zijn die avond gastheer en gastvrouw. Voor de tweede keer in
een jaar tijd stellen zij hun huiskamer open voor een concert.
Er is plaats voor maximaal 35
muziekliefhebbers.
Rob: ''We ruimen onze huiskamer uit, zetten stoelen neer,
richten een barretje achterin de
kamer in en we verzorgen zélf
de hapjes en drankjes.'' Volgens
Yvonne schept zo´n avond een
hele intieme sfeer: ''De artiest is
tijdens de pauze en na afloop
gewoon aanspreekbaar. Hij drinkt ook gezellig een glaasje
mee.''
Het concept van een huiskamerconcert is voor artiesten
zeer geschikt om rechtstreeks in
contact te treden met hun publiek. In feite bevindt de artiest
zich gewoon tussen het publiek,
in een hoek van de kamer.
Rob en Yvonne zijn niet speciaal fan van Pat Dinizio. Wel zijn
beiden muziekliefhebber. Sinds

Rob Mattijssen is gastheer in zijn eigen huiskamer op 18 maart.
een tijdje staan ze ingeschreven
bij Live in your livingroom…,
een organisatie uit Heemstede,
die huiskamerconcerten in Nederland organiseert.
Rob: ''In het oosten van het land
heeft deze organisatie nog niet
zo veel voet aan de grond gekregen, maar in het westen timmert Live in your livingroom …

flink aan de weg. Huiskamerconcerten zijn daar al wat langer een trend.''
Belangstellenden kunnen voor
vijftien euro een kaartje reserveren via: patdinizio@liveinyourlivingroom.nl, maar u kunt ook
bellen met Rob en Yvonne via
telefoonnummer 026 - 4435792.
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PAT DINIZIO

sinds een aantal jaren de huiskamers ontdekt als podium.
Hij toert daar succesvol door heel
het land. Zijn ervaringen over die
Tours zijn te lezen op:www.myspace.com/patdinizio .

Pat Dinizio is onder andere bekend van de nummers ´In aLonely Place´ (met Suzanne Vega),
´Especially For You´, ´House We
Used To Live In´ en ´Blow Up´.
Ook deed Pat Dinizio een duet
met Belinda Carlisle: ´Blue Period´. Naast zijn normale speelschema in de VS heeft Pat Dinizio

Van 15 tot 28 maart toert hij nu
ook langs Nederlandse huiskamers.

Nieuwe CK methode: WEG MET DE LEESBRIL!

SCHERP
ZIEN?
LA AT U W O G E N LA S E R E N

WIJ BIEDEN WAT U ZOEKT!

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen,
aanbouw of een verbouwing??
Beumweg 17
7134 NR Vragender

telefoon: 0544- 379415
fax.:
0544-379416

BOUWMAN

BEZOE K O NZE I N F OAVO N D
Dinsdag 9 maart. Aanvang 20.00 uur.
Golden Tulip Arnhem-Velp, (Velperbroekcircuit). President Kennedylaan 102
Bel: 026 361 22 03 of meld u aan op:

www.lasikcentrum.nl

* vraag naar de voorwaarden

info@gzgeveltechniek.nl
www.gzgeveltechniek.nl

Laminaat met V-groef
ziet er uit als plankenvloer
Incl. * ondervloer * plinten
* leggen * 20 jaar garantie
Nu 29,95 p.m.

Laminaat & Parket
Bel voor een
vrijblijvende offerte:

tel.: 0481 - 353300
026 - 327 20 66

Nu:
6% BTW op kozijnen
met HR++ glas
en 35,00 korting
per vierkante meter
glas!*

* Zonder V-groef Nu 24,95 p.m.

www.bouwman-laminaat.nl

STEENGOED

ONBETWIST UW WAND- EN VLOERTEGEL SPECIALIST

J . H U D D E W E G 19 , A R N H E M
IND. TERREIN ‘HET BROEK’
T E L E F O O N 0 2 6 - 3 61 7 5 2 2
WWW.TEGELHUYSARNHEM.NL

Boutique le Chapeau
Hoofdstraat 53 Velp | 026 - 364 34 45

Kom naar onze prachtige collectie.
Met veel nieuwe merken.
(zie elders in deze krant)

Eigentijds, jong en vernieuwend
Openingstijden
ma 8.30 - 17.30 uur
di gesloten
wo 8.30 - 17.30 uur
do 8.30 - 17.30 uur
vr 8.30 - 17.30 uur
za 9.00 - 16.00 uur

Viert haar 12-jarig bestaan en heeft een
leuke attentie voor al haar klanten.
Vier het voorjaar mee met Le Chapeau!

Openingstijden:
ma: 13.30 - 17.00u
di t/m vrij: 9.45 - 17.45u

Elke vrijdagavond koopavond
zat: 9.45 - 17.00u

