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Brugconcert
Zondagavond 23 september 2012 heet de
Vereniging ... Rondom de Stenen Brug u
van harte welkom op deze nazomeravond
voor de 8e uitvoering van Autumna. Een
brugconcert om het begin van de herfst
sfeervol in te luiden op één van de mooiste
locaties in Goes. De Stenen Brug als podium
voor de artiesten, de straten en stadswallen
bieden alle ruimte voor het publiek.
Deze avond begint met een optreden van
Patricia Foort. Zij zal een selectie van Jazz,
Pop en Klassiek ten gehore brengen. Patricia
is in Dordrecht geboren als dochter van een
Surinaamse soulzanger en een Surinaamse
gospelzangeres. Muziek is haar dus met de
paplepel in gegoten. In 1998 is ze afgestudeerd
van het conservatorium in Hilversum als
zangeres/zangcoach. Daarna heeft zij bij
diverse bandjes mogen zingen. In 2003 mocht
ze als achtergrondzangeres, bij de inzending
van Mary Amora, meedoen aan het Nationale
Songfestival in Ahoy. Sinds 2006 is Patricia
Foort werkzaam als freelance zangeres.
De hoofdact wordt verzorgd door Mirage.
Mirage bestaat uit 5 geweldige muzikanten

die uit liefde voor FLEETWOOD MAC
de koppen bij elkaar hebben gestoken om
de gouden hits van weleer nieuw leven in te
blazen. Wie kent ze niet?? De tophits van o.a.
“Rumours”. De typische Stevie Nicks sound in
bijvoorbeeld ‘Dreams”, “Rhiannon”, “Gipsy”
of “Sarah”. De mysterieuze zwierige kledij,
de kachelpijp hoeden en het prachtige, door
Christine McVie gezongen, “Songbird”,
of “You Make Lovin’ Fun”. Maar ook de
monumentale emotioneel geladen nummers
zoals “Tusk”, “Chain”, “Don’ t Stop” ,
“Silversprings” en “You Can Go Your Own
Way” passeren anderhalf uur lang de revue.
De avond begint om 20.00u en eindigt rond
22.00u. De toegang is gratis; wilt u zitten
is het aan te bevelen vroegtijdig aanwezig
te zijn daar er 100 gratis zitplaatsen
beschikbaar worden gesteld.
Locatie: Stenen Brug, Voorstad Goes

Locatie: Stenen Brug, Voorstad Goes. Meer info: www.rondomdestenenbrug.nl

Het Stenen Brugconcert AutumnA is mede mogelijk gemaakt door:
LEO Interieurgroep, Heinkenszand
Huisman Advocaten
Verfhandel Franse
Hot&Haar Kapsalon en Nagelstudio
Marsaki
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