Christmas Dinner Show met Beats & Boogies

Beats & Boogie (foto: Frans Hermans)

In ’t Raodhoes vinden vrijdag 20 en zaterdag 21 december Christmas dinner
shows plaats. In de grote
zaal genieten gasten van
een show van Beats & Boogies en een heerlijk diner.
De entreeprijs is € 74,50 per
persoon.
De Kerstdagen swingend beginnen met de klanken van
Beats & Boogies, in Big Band
bezetting. De 20 muzikanten bezorgen u een avond

vol muzikaal vuurwerk. De
avond staat onder leiding van
de enthousiaste en ervaren
showmaster Alex Loiacono.
Beats & Boogies speelt oude
en nieuwe Kerstklassiekers
voorzien van eigentijdse arrangementen. Kom luisteren
en geniet tussendoor van een
heerlijk 4-gangendiner.
De twee kerstshows in 2018
waren tot de laatste stoel uitverkocht en volgens de aanwezigen een groot succes.

Reserveer dus snel uw plaatsen
via info@raodhoesblerick.nl. De entreeprijs is € 74,50 per persoon in-

clusief garderobe, welkomstdrankje,
amuse, 4 gangendiner en bier, fris
en wijn tijdens de show. Aanvang

van de dinnershow is 18.30 uur.
Beats & Boogies is ontstaan uit de
regionaal bekende Big Band ‘81.

Open Monumentendag 2019
Elk jaar in het tweede weekend van september openen tijdens Open Monumentendag
duizenden monumenten hun deuren voor publiek. Zo ook in Venlo, en wel op zaterdag 14
september. Deze dag verbindt mensen met
monumenten en laat zien dat de verhalen en
schoonheid van monumenten een verrijking
voor onze leefomgeving en voor onszelf zijn.
Met jaarlijks rond de één miljoen bezoekers
is dit een van de grootste culturele evenementen in Nederland en is hét instrument
om de bevolking op grote schaal in contact
te brengen met ons monumentale erfgoed.
Het thema van 2019 is ‘ Plekken van plezier’:
naar welke monumentale plekken gingen en
gaan mensen voor hun plezier? De amusementswaarde van monumenten staat dit jaar
centraal.
Het Comité Open Monumentendag Venlo
kiest daarbinnen voor monumenten van ontspanning, vermaak en vrije tijd.
Een bijzonder combinatie tussen (Wilhemina-)park, het museum (Van Bommel Van
Dam en Jocusmuseum), horeca (Parade en
Flôddergats) en Podium Domani.
De formele opening vindt plaats in Domani,
tevens centraal punt die dag en plek waar lezingen worden gehouden en informatie kan
worden verkregen over de verschillende activiteiten.
Zo kan het mooie Wilhelminapark worden
bezocht en zijn diverse bewoners ter plaatse
bereid iets te vertellen over hun pand.
Het bijzonder pand Parade 26 kan worden
bezocht, evenals het oude postkantoor, tevens nieuwe locatie voor museum Van Bommel Van Dam (waarover ook een presentatie
wordt gehouden), Domani en (gratis) het Jocus Museum aan het Domanicanenplein.
Dit alles vindt ‘s middags tussen 12 en 17
uur plaats.
Even na 16 uur zal onder leiding van Sef Derkx op een bijzondere wijze de dag muzikaal
worden afgesloten met het requiem van ‘ de

gaöt’. Vanuit ‘de gaöt’ voor het
nieuwe Van Bommel Van Dam
Museum wordt op muziek van de
‘gaötemars’ door de Flôddergats
naar het Dominicanenplein gelopen, waar om 17.00 uur de Open
Monumentendag 2019 officieel
zal worden afgesloten.

Tevens zal dit jaar de Gemeente
Venlo weer de Jules Kayserprijs
uitreiken tijdens de officiële opening in Domani.
Alle reden om tijdens Open Monumentendag Venlo 2019 het
Stedje van ‘lol en plezeer’ te bezoeken.
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