DE RENTREE VAN ZININZANG
IN HET VERNIEUWDE KIMPELKAFFEE
Het Kimpelkaffee is vernieuwd. Voor de restauratie moesten we in september
uitwijken naar de grote zaal van CC De Kimpel. Op 4 oktober maakten wij onze
rentree in het totaal vernieuwde - niet te herkennen - Kimpelkaffee. Ja de muren zijn
blijven staan, en de vergrootte toog staat ook nog ongeveer op dezelfde plaats, maar
voor de rest ziet het er pico bello uit.
Voor ons, en voor het publiek, is het even wennen. De aanpassing laat niet toe dat
we dezelfde schikking als in het verleden behouden. De trouwe bezoekers van ZinInZang zijn gewoon aan hun vast plaatsje, en dat is er niet meer. Ook de muzikanten
en geluidstechnieker moeten even wennen.
Opgepast, onze volgende ZinInZang vindt plaats op donderdag 8 november 2018.
Wegens Allerheiligen is het éénmalig de 2de donderdag van de maand.
Maar dan kunnen Luk en Tonny er niet bij zijn. Gelukkig staan Jos Roofthooft en
Danny Vanroy altijd klaar om in te springen. Gezelligheid, humor en een schaterlach
zijn steeds gegarandeerd.
En we hebben het thema en de songlist aangepast aan Jos Roofthooft. Als thema
kozen we: “Ode aan de solsleutel bij ZinInZang met Jos Roofthooft en Danny Vanroy”.
Hiermee willen we de nadruk leggen op het belang van de muziek in de carrière van
Jos Roofthooft. Op het programma staan dan ook liedjes die mijlpalen zijn geweest
in het leven van Jos tijdens zijn 55-jarige carrière als entertainer, presentator en
zanger.

Wil je weten welke liedjes het zijn, kijk dan vanaf half oktober voor de songlist
op onze website: www.zininzang.be
of op onze facebookpagina: www.facebook.com/zininzang
Onze volgende ZinInZang vindt dus plaats op donderdag 8 november om 14 uur in
het Kimpelkaffee van CC De Kimpel. We zingen samen en projecteren alle teksten.
Wil je graag per mail verwittigd worden stuur dan je mailadres naar
info.zininzang@gmail.com. ZinInZang wordt steeds gratis aangeboden en iedereen
is van harte welkom.

