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Zaalkerk Budel
Sunday May 7 2017
11:00 hours

Yuka Kawabe

Yuka Kawabe
Time table Once in a Blue Moon 01
10:45 door open
11:00 welcome and introduction
11:10 part 1: Yuka Kawabe
11:30 artist's books: Martin Peulen
11:50 pause
12:10 part 2: Yuka Kawabe
12:30 musical binocular: Ernst Bonis' music collection
13:00 safe trip home
entrance fee: 5 euros

Op zondagochtend 7 mei om 11.00 u gaat
een nieuwe serie optredens van start in de
Zaalkerk Budel onder de titel:
'Once in a Blue Moon'.
Jan Doms stelt het programma samen en
treedt op als gastheer. Er zijn naast het
hoofdoptreden steeds twee korte
kunstrubrieken in het programma
opgenomen:
kunstenaarsboeken
deze eerste keer van Martin Peulen.
muzikale verrekijker
verzorgd door Ernst Bonis die daarbij put uit
zijn wereldomvattende muziekcollectie.
De hoofdgast van deze eerste editie is de
Japanse zangeres Yuka Kawabe.
Zij studeert Tibetaanse zangkunst en reist de
wereld rond op zoek naar lokale liederen die
ze vertolkt. Als je haar eenmaal hoort
zingen, vergeet je haar stem nooit meer.
Iedereen die van de kunsten houdt, is van
harte welkom. De toegang is EURO 5.
Wij zien uw komst met genoegen tegemoet.
Omwille van een goede voorbereiding wordt
het op prijs gesteld uw komst vooraf te
melden: jandoms@lefdynamics.nl
M +31 (0)6 53535536.

Artist's book: Martin Peulen

On Sunday May 7 at 11:00 am, the series
performances in the Zaalkerk Budel starts
under the title: 'Once in a Blue Moon'.
Jan Doms composes the program and acts
as your host. There are next to the main
performance always two short art sections
included in the program:
artists' books
for this first time Martin Peulen.
the musical binocular
operated by Ernst Bonis based on his
comprehensive music collection.

Carillon - Ernst Bonis

The lead guest of this first edition is the
Japanese singer Yuka Kawabe. She is
studying Tibetan art of singing and travels
the world in search of local songs which she
performs. When you hear her singing once,
you will never forget her voice.
Everyone who loves the arts, is most
welcome. Admission is € 5. It will be a
pleasure for us to welcome you.

Your host: Jan Doms (photo: Marc Bolsius)

Due to good preparation it is appreciated to
report your participation in advance:
jandoms@lefdynamics.nl
M +31 (0)6 53535536.
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Special support for ‘once in a blue moon’:
AZC Cranendonck (COA)
tell a friend

