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Try-out

11-06-2014 Kwik samen
15-06-2014 Kwik samen
21-06-2014 Ei-festival in
Oost (Rode Loperfestival)
22-06-2014 Ei-festival in
Oost (Rode Loperfestival)
29-06-2014 Slotoptreden
03-07-2014 Slotoptreden

Het is nog wat behelpen en nog lang niet definitief maar hier is dan toch de eerste
Nieuwsbrief van de stichting Ei-werk. Het is niet omdat we niets te vertellen hebben,
nee, want dat hebben we wel.
We hebben alleen nog geen passend format gevonden. En we weten het fijne nog
niet van het doorlinken naar belangwekkende onderliggers. De komende edities
mogen jullie getuigen zijn van onze try-outs op papier. Muzikale try-outs hebben we
de komende maand niet meer. Maar wel real live voorstellingen. We geven u een
overzicht van de voorstellingen waarvoor wij u van harte willen uitnodigen.

KWIK (Kijk Wat Ik Kan) Samen – De DroomHet Bestuur van Ei-werk
Voorzitter: Rokus Lopik
Secretaris: Paul Vos
Penningm: Marco Luirink
Lid: Christoffel Klap

Muziek is Beter!
Ik heb weinig gedaan de
afgelopen jaren. Het
optreden gaf me twee
dagen een goed gevoel.
(Jos)
Ik ga altijd graag naar de
workshops. Kom lachend
thuis met energie en een
goed gevoel. (Maarten)

Om te beginnen is er het indrukwekkende muziektheaterproject met bewoners,
begeleiders en familieleden van het Judith van Swet huis en BW Zuid van
HVOQuerido. Op woensdag 11 juni en op zondag 15 juni 2014 in het Comedy Theater
in de Nes in Amsterdam. Geef je op. Mis het niet!
Lees Verder: http://ei-werk.nl/muziektheater.html
https://amsterdam.jekuntmeer.nl/nieuws/kwik-samen:-de-droom-2049

Het Ei-festival goes Oost
Op zaterdag 21 juni vult Ei-werk het Poppodium in Oostpoort Amsterdam met
Amsterdamse Powerbands van Ei-werk en HVOQuerido.
Op zondag 22 juni verrassen wij u in het Festivalhart met singer songwriters, zangers
en gitaristen. Dit alles onder de vleugels van

De Rode Loper 2014
De kracht van het Ei-Festival ligt in het feit dat de meerderheid van de artiesten
"power" muzikanten en kunstenaars zijn. Power muzikanten zijn gewone muzikanten
die het een en ander hebben meegemaakt en de weg terug aan het veroveren zijn op
zichzelf en de muziekwereld. Kwetsbaarheid blijft, maar talent ook. Volg het
programma op http://ei-werk.nl/festival.html
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Slotpresentaties in het Ei-complex
Tegen de 60 muzikanten zijn wekelijks op het Ei te vinden.
Drie keer per jaar zijn er slotpresentaties voor publiek. Binnenlopen en meegenieten is
heel gemakkelijk. Iedereen is altijd welkom.
Lees verder: http://ei-werk.nl/slotpresentaties.html

