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Dit weekend weer de super gezellige pasar met de grootste 
dansvloer in Nederland.

Kom naar Rijswijk en geniet!
Artiesten
Het podiumprogramma is bekend voor 2 en 3 november as.!  Er is hard gewerkt aan 
een spetterend podiumprogramma met top entertainment voor jong en oud. 

b22agina 2 van 22

2-11-2013



Gedurende de Pasar Malam Rijswijk komen er verschillende artiesten voor u 
optreden:

The Entertainers, dat wordt weer feest in Rijswijk!

De (lead)zanger/ entertainer Edu doet de naam van 'The Entertainers' zeker eer aan. 
De grote kracht van 'The Entertainers' is dat ze niet alleen gezellige dansmuziek 
brengen, maar ook dat ze het showelement niet vergeten. Samen met Clay 
(basgitaar) weet Edu altijd weer het publiek tot feesten en dansen te brengen. Tevens 
weet de groep ook met het spel en zang Rob (gitaar), Ronald (drums) en Ricky 
(toetsen) het publiek te laten genieten en te ontroeren. Dat the Entertainers het 
onderling erg gezellig hebben is op het podium duidelijk merkbaar en hun 
vriendschap is dan ook hecht te noemen. Een veelzijdige allround band, dat 
inzetbaar is voor muzikale gezelligheid tijdens feestelijke gelegenheden en culturele 
evenementen. De Pasar Malam is een feest, als 'The Entertainers' zijn geweest!

Wipe Out Selection
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De band Wipe Out Selection is ontstaan in het jaar 2010. De typische Indorock 
muziek waarbij gitaren door de lucht zwaaiden. De stevige Rock&Roll sound viel in 
de smaak bij het publiek. De band bestaat uit zes enthousiaste muzikanten. Tijdens 
optredens bij verschillende Pasar Malam, Tong Tong Fair Den Haag en elders in het 
land, kreeg de band het publiek op de dansvloer en werd de typische Indo Rock/ 
Rock&Roll muziek enthousiast ontvangen.

Dansgroep Orchidee 
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Dansgroep Orchidee reist door heel Nederland en over de grenzen. Ze zijn zeer 
gewild op Pasar Malams, Indische avonden, in restaurants, op feestavonden etc. 
Telkens weer geniet het publiek van een voorstelling van deze dansgroep. Dansen 
als de Selendang Sutra (sjalendans), de Tari Lilin (kaarsendans), de Javaanse 
hofdans, de Molukse en Balinese dansen als ook de Sumatraanse dansen zijn maar 
een kleine greep uit het rijke en veelzijdige Indonesische repertoire van deze 
dansgroep.
Naast dansen uit "de Gordel van Smaragd" staat ook de danscultuur van Hawaii en 
Tahiti centraal; zowel de traditionele als de toeristische dansen. De "Hula" is meer 
dan heupwiegende meisjes met rieten rokjes en bloemenslingers. Het is een vorm 
van leven, een rijke spirituele en artistieke uiting van de Hawaiiaanse en Tahitiaanse 
cultuur.
Een show van "Dansgroep Orchidee" maakt uw feest compleet, beslist de moeite 
waard om een keer gezien te hebben! 

Bali Dance Art
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Bali Dance Art is een dansgroep die is opgericht door Ketut Edi Sugianto. Deze 
dansgroep kan veel verschillende dansen laten zien. Zoals de originele Balinese 
dans, Javaanse dans, Sumatraanse dans, Sundanese dans en ook een mix van 
moderne dans van Bali en Westerse dans.
De dansgroep Bali Dance Art treed op bij Pasar Malams, bedrijfs- en 
personeelsfeesten, verjaardagen, trouwfeesten etc. De dansgroep verzorgt tevens 
workshops op scholen en vieringen op Ambassades. Veel optredens worden verzorgd 
in Nederland, maar de dansgroep treedt ook op in het buitenland.
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Ray Smith

Ray Smith is in 2004 als soloartiest gaan optreden. Begonnen met Engelstalige 
muziek, maar in 2006 schreef hij zijn eerste Indonesische nummer ter nagedachtenis 
aan zijn overleden Indische oma. Daarna is het binnen de Indische wereld snel 
gegaan. Verschillende Pasar Malams, Kumpulans, Pelita, Indische bejaardenhuizen 
en grote evenementen door het hele land én in het buitenland. Sinds 2009 werkt Ray 
veelvuldig samen met Sasa Productions, waar hij naast zang ook de presentatie voor 
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zijn rekening neemt. Hij deelt het podium met Andy Tielman, Riem de Wolff, Lonny, 
Justine Pelmelay, Rosie Peirera, Wieteke van Dort en vele anderen. Inmiddels is 
Ray, in de 10 jaar dat hij bezig is, uitgegroeid tot een rasartiest die zijn publiek weet 
te boeien met zijn prachtige stem en zijn performance op het podium.

Diana Monoarfa en Theresia

Diana Monoarfa zal ti jdens de Pasar Malam Rijswijk samen met haar collega 
Theresia swingende dans- en luistermuziek zingen. Samen zorgen zij voor een 
prachtig optreden, waar jong en oud naar kan luisteren.
Pencak Silat o.l.v. Richard Colli

Pencak Silat is dé verdedigingskunst van Indonesië. Sinds de oudheid bestaat de 
noodzaak om jezelf te leren verdedigen. Dit geldt natuurlijk ook voor de bewoners 
van het Indonesische eilandenrijk. Tijdens de Pasar Malam Rijswijk zal Pencak Silat 
vereniging Manyang demonstraties verzorgen op het kleine podium. Deze 
demonstraties worden verzorgd onder leiding van Richard Colli.

Dansgroep Bunga Melati

De dans- en showgroep Bunga Melati is in 1984 opgericht. Alle dansen komen 
oorspronkelijk uit de Indonesische archipel. De Indonesische eilanden laten een zeer 
gevarieerd beeld zien wat betreft etniciteit, taal en godsdienst. Deze variëteit wil 
Bunga Melati ook in hun dansen tot uitdrukking brengen. Sommige dansen en 
verhalen die worden uitgebeeld zijn eeuwenoud en dragen een boodschap over van 
een cultuur die ook dansgroep Bunga Melati graag wil uitdragen en met anderen wil 
delen. Bunga Melati zet zich in om de cultuur van het Indonesische volk te behouden 
door middel van dans, muziek en het bregen van de sfeer van 'tempo doeloe', de tijd 
van het oude Indië.
Dansgroep Bunga Melati verzorgt ti jdens de Pasar Malam optredens op het kleine 
podium.

Podium/ geluid, verlichting en presentatie

TLP Productions verzorgt gedurende dit weekend geluid en verlichting.
Daarnaast wordt het podiumprogramma ook dit weekend weer gepresenteerd door 
Milly Akerina.
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De nu al succesvolle documentaire Buitenkampers in de theaters!
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Buitenkampers
De verzwegen geschiedenis van Nederlands-Indië 1942 - 1949
Een documentaire van Hetty Naaijkens–Retel Helmrich

De documentaire Buitenkampers belicht de ervaringen van Nederlanders die ti jdens de 
Tweede Wereldoorlog in Nederlands Indië buiten de jappenkampen verbleven.

Vanaf 3 oktober te zien in diverse filmtheaters! Klik op onderstaande afbeelding!
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Meer informatie (http://www.buitenkampers.nl/portal/site/buitenkampers/)

Voor de theaters en de voorstellingen zie:

http://www.buitenkampers.nl/portal/site/collection_article/item/63

PASAR MALAM LEEK 9 en 10 november!
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Met o.a

Bunga Melati, Dansgroep Orchidee, Wipe Out, Relight, Massada Accusticz, Diana 
Monoarfa & Ferry Kusuma, Ben Heart.
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Voor de mensen in de buurt van Arnhem komende zondag weer dansen bij Kumpulan 
Ini-Dia.
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Een nieuwe pasar in Tilburg!! De organisatie is druk bezig en het belooft een mooie 
en gezellige pasar te worden.En..... door de vele sponsors is de entree laag! Dat is 
mooi meegenomenin deze tijd. De line-up van de artiesten is indrukwekkend!
Binnenkort een special over deze pasar!

Vrijdag 22/11 een programma van Stichting Pelita,met diverse dans, muziek 
entertainement met artiesten Ricky Risolles, Jelita Dansgroep, The Family's band. In 
het avond programma prachtige zang, gitaarspel en percussie van het trio Lisa Noya, 
Wim Lohy en Nippy Noya. Daarna een ander spektakel met "IndoRock band What's A 
Name en Soul specialist Jimi Bell Martin.
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Zaterdag 23/11 in de middag optredens van Theresia, Hawaiian Treasure, Humphrey 
Grag, Het vervolg naar de avond met Free Line en coverband Mobilae. Tussen door 
een modeshow, verzorgd namens 12 winkels in Tilburg. Met Mobilae op het programma 
is het vol met Tilburgers.
Zondag 24/11 genieten we van Bali Dance Art, Humphrey Gray en Wipe Out Selection 
die helemaal vanuit Den Helder de grond laat schudden van Indo Rock.Tussendoor zal 
er veel verloop zijn van mensen vanwege de koopzondag (10-17u) in het centrum, 
waarna vele mensen nog lekker uit eten kunnen in e Koepelhal onder genot van leuke 
kraampjes en mooie muziek.
Met dank aan de vele vri jwill igers, sponsors en teamspirit wordt dit evenement een 
succes.Met speciale dank aan Wout en Wilma Nijland voor adviezen en ondersteuning 
en het beschikbaar stellen van hun prachtige batik Kraam-aankleding.
Een aantal restaurants verzorgt het lekkere oosterse eten. Podium, licht en electra 
worden verzorgd door HGL uit Tilburg. "Vrienden van redcoon.nl" verzorgen een 
fl itsende verrassing. 3 EHBO functionarissen en 3 beveil igns beambten zijn continu 
aanwezig. De Koepelhal kom je binnen via de entree, waarna de routing je brengt 
langs alle kraampjes om vervolgens in de restairant en horeca locaties te komen en 
het theater met dansvloer en podium bereikt.

Op diverse evenementen zal Tjampoer.nl weer aanwezig zijn om een 
reportage te maken dus ook op de  de Pasar Malam in Rijswijk!

Zie voor deze en  andere evenementen de website van Tjampoer.nl!
Maar bezoek ook de sites van Temanteman.nl en de Indorockers.nl 
ook daar staan vele evenementen en mooie foto's en video's.

Ook is Tjampoer aanwezig op FACEBOOK.

Louis Drabe $ Friends 10 november 2013

b22agina 16 van 22

2-11-2013



Voor de vroege planners........
De Merry Christmas Party bij hotel van der Valk in Den Haag!

Dus blijf niet thuis zitten er ga er op uit dit weekend. Zie ook de 
agenda van Tjampoer.nl
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Noteer alvast voor 2 en 3 november in Apeldoorn de Pasar Bantu.

Dus niet vergeten dit weekend!
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Op 2 en 3 november a.s. vindt de 17e editie van Pasar Malam Rijswijk plaats in De 
Broodfabriek in Rijswijk.  Een sfeervolle beurshal, een vol podiumprogramma, 

vele verkoopkramen én terrassen bij verschillende restaurants, zijn dé 
ingrediënten voor een nieuwe editie van de Pasar Malam Rijswijk.

Er zijn dit weekend verschil lende optredens, van o.a. The Entertainers, Diana 
Monoarfa, Theresia, Ray Smith, Wipe Out Selection en dansgroepen Bali Dance 

Art én Orchidee. Ook worden er dit weekend workshops en demonstraties 
verzorgd; o.a. een demonstratie Pencak Silat o.l.v. Richard Colli en een workshop 
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van dansgroep Bunga Melati. Houdt u voor de programmering de website
www.pasarmalamrijswijk.nl in de gaten.

Bij diverse restaurants vindt u heerli jke specialiteiten zoals nasi goreng, gado gado, 
ajam pedis, saté, loempia's en snacks als risolles, bapao, pisang goreng, t jendol en 

spekkoek. Standhouders verkopen dit weekend sieraden, (boeddha)beelden, beelden, 
meubelen, kleding, mineralen en meer. U kunt tevens uw hand laten lezen, uw 

toekomst laten voorspellen of genieten van een heerli jke (stoel)massage.

Kortom, bezoek op 2 en 3 november 2013 De Broodfabriek aan de Volmerlaan 12 in 
Rijswijk voor de gezelligste Pasar Malam van Nederland!

Deelnemen?
Wilt u deelnemen aan de Pasar Malam Rijswijk? Kijk dan op 

www.pasarmalamrijswijk.nl of neem contact op met de organisatie via telefoonnummer 
070-3075900.

Algemene informatie
2 en 3 november 2013 in De Broodfabriek, Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk (ZH).

Zaterdag geopend van 12.00 - 22.00 uur, zondag van 12.00 - 20.00.
Entree volwassenen: € 8,-, 65+: € 6,50, kinderen 7 t/m 12 jaar: € 3,- en kinderen t/m 6 

jaar: GRATIS.
De Broodfabriek is zowel met de auto als met het openbaar vervoer uitstekend te 

bereiken. Diverse gratis parkeerplaatsen in de omgeving.

Kijk op www.pasarmalamrijswijk.nl voor meer informatie of bel 070-3075900.

Tjampoer.nl wenst u allen een gezellig weekend!

Diverse foto reportages  en artikelen staan op Tjampoer.nl.

Of klik gelijk door naar http://www.pictr.nl

 TLP Spanje reis 2014
Heeft u al geboekt!!

Voor de 4e keer op rij wordt de TLP Spanjereis Rame2 georganiseerd van maandag 9 
juni – zondag 22 juni 2014 (11 nachten) in hotel Alhambra Santa Susanna.

In verband met de activiteiten van TLP in Nederland zijn wij genoodzaakt in het 
hoogseizoen te gaan en is hierdoor de prijs verhoogd naar 522 euro p.p.

De prijs is inclusief Royal Class busreis met SOLMAR Tours en alle party's op het 
terras van hotel Alhambra.

Het belooft weer een succesvolle muziekvakantie te worden. Heb je zin om mee te 
gaan, dan zien wij je aanmeldingsformulier graag tegemoet.

En als alle artiesten definit ief bekend zijn, vermelden wij dit ook op de flyer en in deze 
nieuwsbrief. Volg ons ook op Facebook! TLP reis Rame2
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Wilt u ook een plaatsje op de agenda van Tjampoer.nl? Meldt u dan aan 

TLP Spanje reis 2014: 9-21 juni
Klik hier voor het aanmeldingsformulier!

(De TLP reis wordt ondersteund door de volgende sponsors:Pasar Malam Asia, Jem's Spekkoeken, 
Tjampoer.nl)

Tot de volgende Nieuwsbrief!
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en na ontvangst van uw inloggegevens kunt u zelf uw evenement op de 
agenda plaatsen met eventueel een flyer. 
Zie hiervoor de handleiding op tjampoer.nl

Bent u niet zo handig stuur dan de informatie naar info@tjampoer.nl

DAGJE OF AVONDJE UIT? EERST EVEN NAAR WWW.TJAMPOER.NL

Geen nieuwsbrief meer ontvangen of uw e-mailadres wijzigen? Uitschrijven / wijzigen

b22agina 22 van 22

2-11-2013


