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Organisatie Sport en Speelstraat bouwt Rock Academy verder uit:

BRINKPOP 3 mikt op 800
bezoekers
De countdown is begonnen. Over ca 50 dagen - 14
juni - is het zover. Voor de 3e keer op rij
organiseert Sport- en Speelstraat De Brink in Ottersum BRINKPOP. Dit jaar met
het thema ‘The Power Of Music’. Organisatoren én ouders zijn er helemaal
klaar voor. ,,Dit jaar wordt het nóg professioneler en streven we naar 800
bezoekers. Vandaar dat de ticketvoorverkoop nu al is gestart’’, aldus een
enthousiaste Monique Bleeck, samen met haar partner Günter trekker achter
het festijn.
Met het thema ‘The Power Of Music’ zullen Günter en Monique samen met een
36 kinderen van De Brink op 14 juni opnieuw de show stelen. ,,Mooiste is dat alle
kinderen actief zijn bij de organisatie. Of je nou commercieel actief bent in de
kaartverkoop, altijd al eens uitsmijter of security hebt willen spelen, de catering
doet of de opbouw. Of je nou de PA wil doen met een professionele workshop of
je bent een echte roadie achter de podium opbouw.
Iedere talent en elke wens wordt ingevuld. Kinderen
doen het echt zelf’’, aldus Günter. Hij is een ervaren
rot in het vak. Samen met partner Monique zit hij al
30 jaar in het muziekvak en organiseert hij sinds 5
jaar zowel in Duitsland als in Nederland bootcamps
voor scholen, jongeren en muziek.

Dreams come true

De kaartverkoop is inmiddels gestart. De kinderen van groep 6, 7 en 8 die zelf gaan
optreden zijn al volop bezig met de tickets aan de man te brengen. ,,Dit jaar willen we
veel meer ouders, partners, vrienden, familie en andere dorpsgenoten vragen. Iedereen
is welkom. Het moet echt een feest zijn van voor en door de gemeenschap’’, aldus Paul
Terpstra, voorzitter van de Sport en Speelstraat. Hij heeft hoge verwachtingen van
BRINKPOP 3 . Monique: ,,The Power Of Music verhaalt over een jongen en een meisje op
zoek naar hun muzikale identiteit. Misschien worden ze wel verliefd. Wij willen laten
zien met dit thema dat dreams can come true, juist ook door de verbindende kracht van
muziek te laten voelen. We werken met BRINKPOP III met verschillende muziekstijlen en
de kracht van muziek is alom aanwezig. En Power? Het gaat ook over lef. Durf te
performen op een podium in een prachtige team van leeftijdgenoten. Het vormt je. ’’ In
die zin heeft de Sport en Speelstraat zich geen betere organisatie kunnen wensen:
Monique stond zelf als 7 jarig meisje voor het eerst op het podium en sindsdien loopt de
muziek als rode draad door haar leven.

Ticketverkoop
Voor de liefhebbers: tickets zijn nu al te bestellen via
www.sportenspeelstraatdebrink.nl tegen een
voorverkoopprijs vanaf 1 euro. ,,En bestel op tijd want
die 800 plaatsen gaan we halen en vol is vol’’, aldus
een glunderende Terpstra.

14 juni BRINKPOP III in Ottersum met als thema ‘The Power of Music’.
Tickets via www.sportenpeelstraatdebrink.nl

