Fredagsbrev
Århus Friskole d. 16. maj 2007
PRE-SPOT: VINCENT VAN GO GO VS.
Corpos Percussivos
SOUL/HIP HOP/LATIN - TO.31.05
ENTRÉ KR 20,00 ELLER SPOT
ARMBÅND / FORSALG (+ GEBYR 10 KR)
DØRE 21.00 - START 22.00
Brasilianske gadebørn fra Recife spiller
med Vincent - det bliver stort
KH Asger
Som en del af Præ SPOT-arrangementerne i
forbindelse med SPOT Festivalens
åbningsaften torsdag den 31. maj, lægger
Musikcafeen skrå brædder til et internationalt
musikmøde mellem et af Danmarks ypperste
r’n’b/soul/hiphop navne og en gruppe af unge
brasilianske percussiontalenter på turne.
For at starte med det sidste, er Corpos
Percussivos et musikprojekt fra
slumkvartererne i den nordbrasilianske
millionby Recife. Under ledelse af
percussionvirtuosen Jorge Martin har
projektet siden 1998 været et musikalsk
fristed for favelaens børn og unge, hvor de har
kunnet slippe væk fra den barske dagligdag på
gaden. Sammen med fire elever er Martin nu i
Danmark for at spille med danske børn og
unge, og som sidegevinst spiller truppen en
one-off koncert på Musikcafeen i Mejlgade
sammen med københavnske Vincent Van Go
Go.

KURT KOM FORBI ….

Interviewet med Erik og andre på skolen
bliver sendt fredag den 1. juni på TV2
Østjylland - kl. ca. 19.50.

Lejlighed i hjertet af Nice - 200m til
stranden udlejes
Studio-lejlighed midt i Nice i den gamle
bydel på 2.sal af en fredet ejendom med
vinduer ud til en charmerende lille gågade.
200m til stranden, nær ved place Rosetti, tæt
på blomstermarkedet og gå afstand (400m) til
lufthavnsbusterminal. Ca. 25 m2, meget højt
til loftet med stor sovehems (12 m2) med 2-4
sovepladser. Åbent køkken med
mikrobølgeovn, 4 glaskeramiske kogeplader,
kaffemaskine, mv. TV/DVD, vaskemaskine,
badekar/bruse. Dyner/puder til 4 personer.
Man skal selv medbringe sengelinned, og selv
søge for rengøring ved afrejsen medmindre
andet aftales.
2400 – 3600 kr./uge i højsæson. Særlig pris
ved længere perioder.
Ted og Anne Marie Sirkin
tedsirkin@gmail.com
tlf. 22183858

