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Het team van WN Productions is nauwelijks bekomen van het succesvolle Azië Pasar Malam Festival in de RAI of de 
opbouw van de Pasar Malam Bali stond alweer voor de deur. Deze Pasar Bali start aankomende vrijdag en de 
organisatie heeft uitgepakt met een grandioos podiumprogramma. zie ook www.wnproductions.nl



(de gezellige drukte van vorig jaar bij het podium)

Was vorig jaar de eerste editie van deze Pasar een feit nu staat de tweede editie in de steigers om u allen hartelijk te 
verwelkomen. Pasar Malam Bali is een echte verwen pasar. Alles is gedaan om u eens lekker te verwennen.
U zult verbaasd zijn over de aankleding, de warme sfeer, de gezelligheid en vooral de tropische beleving.
Het aantrekkelijke podiumprogramma maakt het maken van een keuze op welke dag u naar de IJsselhallen komt niet 
makkelijk. Dus misschien is het beter twee dagen te gaan of misschien wel alle dagen. Een echte ‘short-break’ naar de 
tropen ligt dan in het verschiet.
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(Noya Lohy Noya ook dit jaar weer in concert!)

Bijzonder zijn natuurlijk de talloze stands met Aziatische producten en vergeet vooral ook niet te snoepen bij de 
snackstands of te genieten van een uitgebreide tradionele maaltijd in een van de restaurants. Speciaal vraag ik uw 
aandacht voor het IndoRock Café, talenten uit de regio showen hier hun muzikaliteit terwijl u lekker kunt genieten van 
een heerlijk drankje. Neem ook uw fototoestel mee want  het podium is spectaculair verlicht en doet de dansgroepen en 
andere artiesten nog beter voor de dag komen dan dat u gewend bent.
Pasar Malam Bali, een evenement wat u niet mag missen.
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(Altijd verrassend podium programma zoals vorig jaar Tjendol Sunrise met Benny Poetiray en presentatrice Sylva 
Elders)

Zie hieronder voor het programma!
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Kumpulan Ini-dia vierde afgelopen zondag 8 maart het 10-jarig bestaan! En 
hoe!!

De enorme zaal van het C.C.O.G. gebouw was op papier uitverkocht. Wat een heerlijke erkenning voor de oprichter en 
bestuur van de Kumpulan. Men wilde duidelijk massaal dit feestje meemaken. Als dank voor de afgelopen 10 jaar.
Samen met Straight, Sound of Njoy (in een nieuwe bezetting) en de Ini-Dia band met Diana Monoarfa werd het een 
topfeest.

Een leuke demonstratie van de  Enjoy ’s Line Dancers maakten er helemaal een feest van. Natuurlijk was er ook een 
formeel gedeelte. Alle supporters, sponsors, bezoekers, artiesten en bands werden heel, heel hartelijk bedankt voor alle 
steun in de afgelopen jaren. Een aantal van hen werd symbolisch voor alle sympathisanten in de bloemetjes gezet. Voor 
sommigen echt een emotionele gebeurtenis want het bestuur had de selectie goed gedaan.
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Natuurlijk werd de Ron en zijn vrouw in het zonnetje gezet. ‘Hij heeft zijn eerste droom Kumpulan Ini-Dia waargemaakt 
en we helpen hem zijn tweede droom ook war te maken een beloofde het bestuur’. Het leek er op dat Ron een blanco 
check in ontvangst kon nemen waar jij dan zelf het bedrag  wat hij nodig had op kon invullen maar penningmeester Jack 
was er snel bij om de check ter plaatse in te vullen en te tekenen.

Ron was meer dan verbaasd en ontroerd door dit gebaar. Maar de ’koek’ was nog niet op een bedrag van 3000 euro 
werd door het bestuur van Kumpulan Ini-Dia overhandigd aan de Child Support Foundation Indonesia.  Toko Neba 
aanwezig met een stand op de Kumpulan nam in de persoon van Jan van de Berg de cheque met een glimlach en een 
dankwoord in ontvangst.
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Een mooie Kumpulan daar in Duiven. Iedereen zet zich in voor elkaar en iedereen profiteert. Het si niet vreemd dat na 
een middagje Kumpulan Ini-Dia je er weer een maand tegen aankan!
Voor foto’s zie www.tjampoer.nl

John van Hese

U komt toch ook weer naar die gezellige Rijnhal? Drie dagen gezelligheid, een warme ambiance, genieten van de 
kleurrijke stands, de artikelen, het heerlijke eten en een podiumprogramma van topklasse.
zie ook: www.flamproductions.nl
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Elke bezoeker ontvangt bij de kassa een gratis lot! Er zijn twee tickets Bangkok 
v.v. te winnen!
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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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