
Artiesten 

gezocht!!! 
Vanwege het succes in 2018 zijn we nu voor het Benefietconcert in 2019 op 

zoek naar artiesten die graag met Crescendo willen optreden. 
 

Waar denken we aan: 
 

 Zangers/zangeressen die een nummer willen zingen onder begeleiding van ons orkest 

 Muzikanten die een instrument bespelen en graag eens met een orkest mee willen spelen 

 Dichters en poëten die hun gedichten willen voordragen terwijl een orkest live op de achtergrond   

bijpassende muziek speelt  

 Jongleurs die met de muziek van een orkest willen opkomen waarna ze hun act doen 

 Maar ook artiesten die zonder het orkest willen optreden zijn welkom 

 

 Eigenlijk is alles mogelijk !!! 

Wij willen hiermee een podium bieden aan de artiesten van Muiden e.o. 
 

 

Het concert vindt plaats op 30 maart 2019, heb je interesse meld je aan voor 21 januari 2019 via: 

 info@crescendo-muiden.nl   

en wij nemen dan contact met je op.  

 

(het aantal deelnemers is beperkt en de opbrengsten van dit concert komen geheel ten goede aan Cliniclowns) 

www.crescendo-muiden.nl 
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