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Het Pasar Malam Seizoen gaat weer van start!
Pasar Malam Rijswijk opent het seizoen met entertainment voor jong en oud!

Het is weer zo ver! Op zaterdag 14 
en zondag 15 februari vindt de 

eerste Pasar Malam Rijswijk van 
het seizoen plaats in De 

Broodfabriek in Rijswijk.  Net als 
voorgaande jaren kunnen 

bezoekers van Pasar Malam 
Rijswijk genieten van oosterse 

dansshows, muziek, eten en een 
aanbod van ruim 100 

verkoopkramen. 

Podiumprogramma 

Er is een veelzijdig podiumprogramma ingepland voor Pasar Malam Rijswijk. Op 
zaterdag is de veelzijdige allround band The Entertainers aanwezig met gezellige 
dansmuziek. Zij gaan het publiek met hun showelement laten genieten en 
ontroeren. Dansgroep Bunga Melati  brengt dynamiek tijdens hun optreden met 
spectaculaire Indonesische dansen. De jongerenband B-One Unity gaat jong en oud vermaken met Top 40 nummers, 
maar ook met oude Soul, R&B, Disco en Funk. Zangeres Diana Monoarfa zingt een prachtig repertoire in oosterse 
sferen.



Op zondag gaan de professionele en gerenommeerde musici van Latin Soul Connection ft. Johnny en Jopie Manuhutu 
een swingend optreden geven met muziek uit de genres: Soul, R&B, Latin Evergreens, Salsa, Lagu Lagu en Dance 
Classics. Pencak Silat Manyang, zelfverdedigingskunst en vechtsport van Indonesië, laat diverse demonstraties zien. 
Dansgroep Batik Dance Theater amuseert het publiek met Javaanse en Balinese dansen, zowel klassiek als modern.

Verder is de band Wipe Out Selection aanwezig. De typische Indo Rock muziek wordt vaak enthousiast ontvangen.
Milly Akerina presenteert beide dagen het podiumprogramma.

Lezersactie
Lezers krijgen tegen inlevering van dit artikel € 1,50 kassakorting bij de Pasar Malam Rijswijk. Zij betalen zo € 6,50 in 
plaats van € 8,-. De korting is alleen geldig op de entreeprijs van 1 volwassene en geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen. 
Vul in en lever in bij de kassa:

Naam: …………………………………………………………….
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E-mailadres: …………………………………………………………….

Algemene informatie
Pasar Malam Rijswijk, 14 en 15 februari in De Broodfabriek, Volmerlaan 12 in Rijswijk. Zaterdag geopend van 12.00 –
22.00 uur en zondag van 12.00 – 20.00 uur. Entreeprijs volwassenen € 8,-, 65+ 
€ 6,50, kinderen 7 t/m 12 jaar € 3,- en kinderen t/m 6 jaar gratis. Kijk op www.pasarmalamrijswijk.nl voor meer 
informatie of bel 070-3075900.

De aanbiedingen gaan maar door! Let op voor slechts € 5,- naar 
de HHB en het Azie Pasar Malam Festival van 16.00 uur tot 21.00 
uur op bijna alle dagen! (Zie de drie dagen waarop dit aanbod niet geldig is! zie 
onderstaande flyer)

Deze kaarten zijn vanaf 1 februari verkrijgbaar!

U pakt dan nog twee uurtjes Huishoudbeurs mee en geniet tot 21.00 uur van de 
Pasar Malam.
Elke dag modeshows van bekende ontwerpers. Zie de foto!
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Huishoudbeurs:
Openingstijden
Za. 21 feb. 11.00 - 18.00 uur
Zo. 22 feb. 11.00 - 18.00 uur
Ma. 23 feb. 11.00 - 18.00 uur
Di. 24 feb. 11.00 - 18.00 uur
Wo. 25 feb. 11.00 - 18.00 uur
Do. 26 feb. 11.00 - 22.00 uur
Vr. 27 feb. 11.00 - 22.00 uur
Za. 28 feb. 11.00 - 18.00 uur
Zo. 1 mrt. 11.00 - 18.00 uu
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zie ook: www.wnproductions.nl
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De 20e Pasar Malam Bagus kent louter hoogtepunten eind maart 2015. 
(27-28-29 maart)
Naast het feit dat deze gelukkig weer in de Rijnhal kan plaatsvinden heeft Flam Productions als vervolg op het succes in 
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november weer een uitgebreide Thaise straat en een Thais artiesten programma dit keer met de groep The Thai Belles.

Vele artiesten zijn gecontracteerd en we noemen Justine Pelmelay, Jimi Bellmartin, Ray Smith, Wipe Out Selection, 
Bad Habit, dansgroep Orchidee en vele anderen.
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De primeur heeft Pasar Malam Bagus met het optreden van de formatie Lucky Minds die we hieronder graag aan u 
voorstellen.

Flam Productions staat bekend om het steeds weer vernieuwen en het presenteren van nieuwe formaties. Een unicum 
in Nederland, in Arnhem dit keer is het optreden van de formatie Lucky Minds. Doorgewintrede muzikanten die de op 
zondag de Rijnhal zullen doen schudden. Mi dit unieke optreden niet!
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Lucky Minds is een veelzijdige muziekformatie met een geraffineerde repertoirekeuze en bestaat uit een vijftal 
professionele en ervaren muzikanten. Naast de gedreven en krachtige zangeres Annet Roons en de ervaren 
leadgitarist Albert Rumengan bestaat de band uit; bassist/zanger Edu Nolten, zanger/gitarist Randal Vitalis en 
drummer Peter van Tuil. Aangevuld met de additionele pedalsteel guitarist Marcel Parijs hebben zij allen een ruime 
ervaring in verschillende muziekgenres en hun krachten gebundeld in deze gezellige en zeer getalenteerde 
gelegenheidsband.
De combinatie van 3 leadvocalisten, sterke arrangementen en een flinke dosis enthousiasme zorgt er voor dat Lucky 
Minds elk feest tot een succes weet te brengen. Hun passie is Country Music en dat is waar ook hun talent ligt. Binnen 
het thema country brengen ze nummers variërend van traditional country music tot modern country music met een 
randje rock ’n roll en een vleugje funk, soul en pop music.

Wat?
Lucky Minds speelt een doordachte greep uit de grote hits vanaf de jaren ’50 tot de top 100 van vandaag. Dit varieert 
van subtiele akoestische ballads tot stevig swingende Rock&Roll, Country-, Pop- en Danceclassics van o.a. Elvis 
Presley, The Eagles, The Mavericks, Dolly Parton, Linda Ronstadt en Creedence Clearwater Revival tot en met Dale 
Watson, Josh Turner, Keith Urban,
Ilse de Lange en Lady Antebellum.

Lucky Minds is… Music for all occasions!
Een genot om naar te kijken en te luisteren voor jong en oud!

Lucky Minds treedt op zondag 29 maart voor u op!

Natuurlijk wordt het weer een echte Pesta Maluku op vrijdag 27 maart met o.a. Bad Habit.
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En weer in de Rijnhal!

b15agina 10 van 15

8-2-2015



Lieve mensen,

De winter heeft zijn intrede gedaan en buiten wordt het steeds kouder. Maar wat let u 
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om de warmte op te zoeken op onze kumpulan op 1 februari ? Door te dansen op de 
jive, rock & roll of potjo potjo krijgt u het vanzelf warm !
De bands die hiervoor zullen zorgen, zijn Snd Chance en Breezy.

Bij een kumpulan mogen natuurlijk de Indische maaltijden en snacks niet ontbreken. 
Zoals u gewend bent zorgen Ron en A’an Yzelman weer voor de inwendige mens.
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Wellicht hebt u het al vernomen, maar op 8 maart is onze jubileum-kumpulan 
vanwege ons 10-jarig bestaan. Die feestelijke dag vieren wij met twee geweldige 
bands t.w. Straight en Sound of Njoy. 

Bovendien zal speciaal voor die dag de gelegenheidsformatie, de Ini-Dia band, voor u 
optreden. Noteert u die datum in uw agenda ?
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Reserveer nu alvast uw kaarten, ook voor uw familie, vrienden, kennissen en buren.

Graag tot zondag 1 februari in Duiven.
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Met vriendelijke groet,

Team Kumpulan Ini-Dia
Jack de Riemer

Bij verandering/wisseling van uw e-mail adres kunt zelf met onderstaande link uw e-mail adres wijzigen. Ook kunt u 
wanneer u de Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen u uitschrijven. Inschrijven kan altijd weer op een later moment.

Gemiddeld hebben we zo'n 25 nieuwe inschrijvingen per week.
En voor de organisatoren geldt nog steeds: u kunt uw evenement GRATIS op de agenda plaatsen zie hiervoor de 
handleiding op de website van Tjampoer.nl.

Zie ook Facebook.com/tjampoer

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