
Artiesten 

Lions Cultureel, Jubileum Editie 

Zondag 23 mei 2010, 14:00 - 18:00 

Theater Het Oude Raadhuis 

Hoofdweg 675 

Hoofddorp 

Lisa 

Richard Posthumus 

MarieChristien 

Simone van den Eertwegh 

Ter ere van haar 25 jarig jubileum organiseert Lionsclub Haarlemmermeer-

Ringvaart op Pinksterzondag 23 mei een speciaal cultureel evenement 

met muzikale optredens van 4 enthousiaste artiesten met een gevarieerd 

programma in het prachtige theater in het Oude Raadhuis in Hoofddorp. 

Kaarten zijn beperkt verkrijgbaar voor een symbolisch bedrag van € 25. De 

opbrengst komt ten goede aan de stichting “de hond kan de was doen”, die 

honden traint voor mensen met beperkingen. U bent van harte welkom! 

Toegangskaarten 

 

Sponsors 

Alberti Entertainment 
Het Oude Raadhuis 
Lionsclub Haarlemmermeer- 
                Ringvaart 

Programma 

14:00 Ontvangst met koffie 

14:30 Programma deel 1 

15:30 Pauze + drankje 

15:45 Programma deel 2 

16:45 Borrel + versnapering 

18:00 Einde 

 

Kaarten kosten € 25 per persoon,inclusief 4 consumpties. 

Bestellen kan per email: lionscultureel@kpnmail.nl 

onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en aantal 

kaarten. Betalingen graag op rekening 1.555.57.777 tnv Stichting 

Lionsclub Haarlemmermeer-Ringvaart te Hoofddorp. 

Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Stichting 

De hond kan de 

was doen 

Goede Doel 



 

En denkt u.... 'wat komt LISA mij bekend voor'....dan kan dat klop-
pen. Zij is al heel vaak te zien geweest op TV als backing vocal, 
playback saxofoniste (ondermeer bij Billy Ocean en Dana Win-
ner), playback accordeoniste (oa. bij Ronan Keating van Boyzone 
en Julio Iglesias) én als solo-zangeres met een ABBA-revival 
medley !! 

 
MarieChristien zingt al jaren en past zich gemakkelijk 
aan plaats, tijd en omstandigheid aan. Haar basisre-
pertoire bestaat uit zelfgeschreven liedjes, op verzoek 
aangevuld met nummers van o.a. Willeke Alberti, Corry 
Konings en Dana Winner. Ze beschikt over lekker in 
het gehoor liggend materiaal. Ze nodigt het publiek ook 
graag uit om mee te zingen. MarieChristien is niet op 
haar mondje gevallen en dat laat ze met de nodige hu-
mor tussen de nummers door dan ook duidelijk blijken.  

 
 
Simone van den Eertwegh werd geboren in 1980 te 
Eersel, waar ze als kind haar jeugd door bracht. Haar 
stem begon zich eigenlijk pas rond haar zestiende le-
vensjaar te ontwikkelen. Geïnspireerd door zangeres 
Marie-Cécile Moerdijk begon ze ongemerkt en voor haar 
plezier liedjes van onder andere Lenny Kuhr, Willeke Al-
berti en Dani Klein (Vaya Con Dios) te zingen.  

 
 
Als de Nederlandse Neil Diamond stelde Richard Post-
humus zich in 1991 kandidaat bij het razend populaire 
TV programma: De Hennie Huisman’s Soundmix-
show. Met het ijzersterke nummer: “Long Fellow Sere-
nade”, scoorde hij hoog genoeg, om uiteindelijk in de 
finale terecht te komen!  Nederlands -, Duits-  en En-
gelstalige hits weet Richard op ’n prettige, afwissellende 
wijze aan het publiek over te brengen. Met zijn bijzon-
dere stemgeluid komen Jong & Oud al spoedig in de 
juiste stemming! Country, Lovesongs, Schlagers, Le-
vensliedjes en herkenbare Engelse en Hollandse hits 
passeren de revue en maken zijn performance tot een 
geweldig feestje! 

Lions Cultureel, Jubileum Editie 


