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Multiculturele manifestatie in Pekingtuin

Sandesh op herhaling
Voor het tweede achtereenvolgende jaar
organiseert de stichting Sandesh een
multicultureel
ontmoetingsfeest.
De
happening vindt plaats op zaterdag 3 juli van
13.00 tot 23.00 uur in de Pekingtuin. In en
rond de koepel is de manifestatie met
muziek, zang, dans, playback en nog heel veel
meer. Medeorganisator Cyriel Bhola spreekt
van een heel aantrekkelijk programma, dat
ongetwijfeld zeer veel bezoekers naar de
Pekingtuin trekt.
De stichting Sandesh is vorig jaar opgericht.
De stichting beoogt het
bevorderen van de
integratie van minderheden als ook de deelname
van die minderheden aan de maatschappij.
Met de ac tiviteitentwee daagse 'Mi lan in Baarn'
heeft de club van Bhola eind mei 2003 een prima
visitekaartje afgegeven. Op veld 7 van
sportpark T er Eem is destijds gevoetbald,
waarna het publiek heeft genoten van Indiase
dans, Surinaams, Latijns Amerik aanse muziek,
Baarnse rock en jazz. 'De e erste o pzet i s i n
onze ogen ook geslaagd geweest. We hebben
er een goed gevo el aan ov er geho uden. Toch
hebben we gemeend de tw eede manifestatie in
het centrum van Baar n te m oeten houden. De
ontmoeting is n u in de Pekingtuin, g oed
bereikbaar en centraal gelegen,' zegt de heer
Bhola. Het publiek kan weer genieten van
muziek, zang, dans, uitheemse pro-

ducten, exotische hapjes en drankjes. Dansgroep
Opanka is te bewonderen evenals Lisalisi, een
groep die in originele kled erdracht de n'dombo lo
(Afrikaanse dans ) uitvoeren. De Utrechtse
rockband Rip-off is van d e partij evenals de vorig
jaar aanwezige muziekband The Indian Eagles.
Het H aagse Lexes laat Latijns Amerikaanse
salsa en merange horen.
De Amersfoortse
steelband 'Steel in
harmony' is ook w eer
present. Ja ck Visser v ult met zi jn d isco de 'sti lle'
minuten op. De bezoekers k rijgen v erder e en
optreden van een buikdanseres, een I ndiase
dansgroep, e en C hinese leeuwendans maar er is
ook een p laybackshow door kinderen te zien.
Diverse kraampjes zijn aanwezig met niet alleen
lekkere hapjes en drankjes maar tevens tropisch
fruit, wereldwinkelproducte n, tasjes en andere
bijzonderheden. Enkele k raampjes zijn nog vrij.
Voor i nformatie bel Cyriel
Bhola tel 06295377791.
Omwonenden van de Pekingtuin worden van te
voren schriftelijk over het evenement
geïnformeerd. In verband met de zaterdagdrukte
in het centrum raadt Bhola Baarnse gasten aan met
de fiets of lopend naar het park te komen. 'De
ontmoeting' heeft als sponsors de gemeente,
restaurant Peking, Rijke-boer, Continental
paper, muziekcafé Quispel, Da's Mooy,
Dorrestijn, Fortis AMEV, VSB en café de
Verfrissing.

