NIEUWSBRIEF Januari 2018
Op de eerste plaats natuurlijk een heel gezond en feestelijk jaar !! Wij kijken er weer
daaruit om jullie vele malen te zien en de leukste feestjes te organiseren ;-)
We starten dit jaar met een XXXL editie van TWINparties op zondag 14 januari en de
week daarna gelijk weer door te rollen naar TWINparties Utrecht op 21 januari. Ik kan
jullie niet vertellen hoeveel zin we daar in hebben. XXXL omdat het zo lekker groot en
ontspannen is en TWINparties Utrecht omdat we nog steeds aan het nagenieten
waren van een G E W E L D I G E kerst editie ;-)
WE LOVE TWINparties (maar dat was jullie al duidelijk ;-)
In 2018 starten we ook weer iets nieuws en dat zijn concerten waar vrouwen het
middelpunt staan. DUTCH WOMEN iN COCERT De bezoekers mogen gemengd zijn.
We werven wel vooral onder vrouwen maar neem gerust je familie en vrienden mee.
Het openingsconcert is met de McCHICKS op 10 februari in de muziekzaal van cafe
Crea.

TWINparties XXXL op 14 januari 2018
Dit keer met DJ MissT en DJ Nicky. TWINparties XXXL is het grootste vrouwenfeest
op de zondag. Er zijn verschillende ruimtes zodat je lekker kunt kletsen, dansen en
voor de rokers is er een lekkere warme grote tent. In de buurt kun je goed parkeren.
Google even waar het na 6 uur gratis is !! (TIP)
Zondag 14 januari 2018
Cafe Crea Nieuwe Achtergracht 170
Aanvang 17:00 uur - 22:00
Entree 10 euro
www.twinparties.nl
WOMEN ONLY

TWINparties UTRECHT op 21 januari 2018
Utrecht heeft een druk bezochte steeds populaire editie van de kroegvariant van
TWINparties. Er kunnen 200 vrouwen in. er is een ruime dansvloer en je kunt een heel
lekker hapje eten in cafe hofman. Onze vaste DJ’s zijn Helene Lepage en Sandra
Khouw.
Zondag 21 januari 2018
Cafe Hofman Janskerkhof 17a
Aanvang 17:00 uur
Entree 7 euro
www.twinparties.nl
WOMEN ONLY

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW
McChicks in concert voor DUTCH WOMEN in CONCERT in de muziekzaal van Cafe
Crea in Amsterdam.

Een lang gekoesterde wens gaat in 2019 in vervulling !!! We gaan een serie concerten
geven waarbij vrouwen op het podium hoofdact zijn. Het publiek is gemengd en voor
iedereen toegankelijk. Zelf werven we onder vrouwen dus we verwachten dat het
publiek grotendeels vrouwen zullen zijn. Neem dus gerust je vrienden en of familie
mee naar de concerten. Leuk juist.
We openen de cyclus met een concert van de McChicks en daar zijn we super blij
mee.
McChicks is het trio Tessa Boomkamp, Astrid Akse en Phaedra Kwant. De drie
muzikanten hebben allemaal een conservatoriumopleiding genoten en hun sporen
verdiend als begeleiders van onder anderen Marco Borsato, Claudia de Breij,
Frédérique Spigt, Veldhuis & Kemper en Edwin Rutten en in onder meer de bands Loïs
Lane, Normaal en Time Bandits. Samen spelen ze Engelstalige popmuziek, gezongen
in close harmony. In mei 2009 verschijnt het titelloze debuutalbum. De dertien tracks
zijn opgenomen in de Fendal Soundstudio's te Loenen aan de Vecht en bevat naast
eigen werk ook een versie van The Man With The Child In His Eyes van Kate Bush.
Ken je de McChicks nog niet ? dan is dit het moment.
Zaterdag 10 februari 2018
Muziekzaal Cafe Crea - Nieuwe Achtergracht 2017 - Amsterdam
Aanvang 20:30, zaal open om 20:00 uur
Entree 15 euro
Kaarten zijn te koop via: de achteromroute, de website en zoals de voorraad strekt
aan de deur. Let op we verwachten uitverkocht te raken.
www.vrouwenfeesten.nl
(wil je weten wat de achteromroute is, stuur dan een email naar
info@brendaoosterbaan.nl)
Ga voor de reizen van Travel Women naar de website www.travelwomen.nl

