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‘Loud and Proud’
Het aftellen is begonnen.
Het duurt nog maar heel even voor we in Paradiso met elkaar gaan vieren dat we 25 jaar bestaan.
De avondvoorstelling is reeds lang helemaal uitverkocht en voor de middagvoorstelling zijn nog
maar een paar plaatsen vrij. Kaartjes voor de middag zijn misschien nog te koop via de site van
Paradiso.
Naast alle voorbereidingen voor het jubileum concert kijken we natuurlijk ook al weer verder. Op
vrijdagavond 4 augustus is er het volgende evenement : het Gay Pride optreden in de Oude
Lutherse Kerk. Meer informatie daarover volgt later.
Maar nu eerst op 17 juni in Paradiso. Nog 1 repetitie te gaan samen met Karin Bloemen en
Francis van Broekhuizen en dan nog een generale repetitie met de hele band. En de mannen
van Manoeuvre zijn druk met de laatste teksten, danspasjes en natuurlijk de juiste kleding ; ze
zullen je verrassen !!

Tot ziens op 17 juni in Paradiso
Of bij het Gay Pride optreden op 4 augustus
Agenda 2017 / 2018
17 Juni
4 Augustus

: Jubileumconcert in Paradiso
: Gay Pride optreden

9-13 mei 2018 : Various Voices München

Leuke optredens op de stations.
Op zaterdag 20 mei werd in de Muiderkerk aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost voor de negende keer
het “Korenfestival Muiderkerk” gehouden. Manoeuvre was daar ook dit jaar weer present.
Daarna hebben wij onze “Tour de Gares” gemaakt. Op 4 plekken hebben wij een verrassings-optreden
verzorgd. Achtereenvolgens op het Centraal Station, Station Sloterdijk, Station Amsterdam-Zuid en ten slotte
bij het Station Bijlmermeer. Station Schiphol moesten we helaas overslaan omdat we daar toestemming voor
aan hadden moeten vragen.
Het was erg leuk om te doen. Het publiek was enthousiast wat zichtbaar en hoorbaar was. Met onze banner
lieten we zien wie we zijn en ook onze PR kaarten werden veelvuldig meegenomen.
Kortom: Manoeuvre was zichtbaar en hoorbaar aanwezig in de stad deze dag.
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