Bekijk de webversie

Laurens in Wonderland en de flyer voor BB2021

Beste Nieuwsbrieflezer,
Als een vogel overzicht wil hebben zoekt die een hoog punt op. Dat is voor ons
mensen wat moeilijker. We zijn maar klein en hebben geen vleugels.
Helemaal klein voelde ik me tussen deze reuzendistels, die sierartisjokken blijken
te zijn.

Kijken wij vanaf een hoog punt waar we overzicht hebben over de huidige corona
situatie? Ik weet in ieder geval niet, hoe het allemaal verder moet.
Wat ik wel weet:
We gaan voor de tournee Boedapest Boulevard 2021 in september!
Ik kijk er enorm naar uit om weer met deze fijne musici te spelen en onze cd 'A
gém - De reiger' te presenteren.

6x is scheepsrecht
Save the date!
vr 10 september: Avenhorn
– Kerk ‘De groene toren’
zo 12 september: Fransum
– Kerk
wo 15 september: Weesp
– van Houten kerkje
do 16 september: ‘t Zand (NH) – Kerk
vr 17 september: Nijmegen – Lindenberg Valkhofzaal
za 18 september: Amsterdam – De Duif
(aanvang 20:15, behalve in Fransum 15:30)
Meer info ook op de flyer hieronder, of op mijn website www.laurensmoreno.com
Als je hier klikt, kun je kaartjes bestellen

Flyer tournee Boedapest Boulevard 2021 in september

Zomergroet
Ik hoop dat je van de zomer geniet en nog maar een mooie bloem voor jou.
En we hopen om je te ontmoeten in september met mooie muziek en
gezelligheid!
Hartelijke groet,
Laurens Moreno

06-17100458
www.laurensmoreno.com
www.serenadeservice.nl

Als je nieuw bent bij mijn nieuwsbrieven kun je eerdere edities lezen op mijn website op de pagina 'Nieuwsbrieven'
en 'Mijn verhaal'

Website

YouTube

Facebook

LinkedIn

Je staat op onze mailinglijst om je op de hoogte te houden van de optredens van het Laurens Moreno Ensemble
en de Stichting Zigeunermuziek. We hebben ons adressenbestand samengesteld uit verschillende bronnen,
waaronder iedereen die zich ooit heeft ingeschreven of heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn, publiek, relaties
en partners. Hieronder kun je eventueel je mailadres verwijderen van onze mailinglijst. Ben je benieuwd naar
nieuwe plannen, dan hoef je niks te doen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@laurensmoreno.com toe aan uw adresboek.

