Elke eerste zondag van de maand organiseren we in de
Bierderij een concertje,
het concept is simpel:
een gezellige namiddag met een keigoe optreden, lekkere
warme en koude hapjes en een fantastisch avondmaal.
Op zondag 1 december hebben we Cisko Herzhaft en Tom De
Wulf te gast.
De capaciteit van de Bierderij is beperkt, het is daarom
noodzakelijk om te reserveren.
Je kan dit doen via mail naar info@planchapleasure of bellen
0479551253.
Meld zeker ook eventuele allergieen, we houden er rekening
mee.
Je ontvangt een bevestigingsmail en een uitnodiging tot
betalen. Na betaling ben je definitief ingeschreven.

Voor meer info over onze traiteur en cateringservice check onze
website http://www.planchapleasure.be
Tot binnenkort,
Joris en Ingrid

CISKO HERZHAFT & TOM DEWULF
Cisco Herzhaft, geboren in 1947, ontdekt de blues en folk in
de jaren 60.
De 17-jarige Cisco Herzhaft gaat op weg met de gitaar in zijn
hand.
Het is tijdens deze jaren dat hij, net als alle backpackers, de
mysterieuze kans krijgt om zichzelf te vinden op de weg van
de toekomstige heilige bluesmonsters, van T-bone Walker tot
John Lee Hooker (die hij zal vergezellen op een Europese tournee ).
Cisko is een auteur, componist, finger picker, bekwame slidetechnicus, hij is ook een showman,
onvermoeibare zwerver van de blues, verteller van anekdotes, en neemt het publiek mee op
een reis op de wegen van de blues, zijn passie.
In de Bierderij speelt Cisko samen met Tom De Wulf (Bruno Deneckere, Shape Shifted, Fernant
Zeste, Roland …), een geweldige drummer uit Gent.
Check zeker https://www.cisco-herzhaft.com

PRAKTISCHE INFO
Het optreden gaat door op zondag 1 december 2019 en start om 16h,
welkom vanaf 15h
De Bierderij
Bergstraat 95
9700 Oudenaarde
Deelname in de kosten voor hapjes, optreden en avondmaal 20€ pp
Lokale, artisanale bieren, homemade lemonades, kofie en thee, ... aan zeer
democratische prijzen.

Reserveren is absoluut noodzakelijk gezien het beperkte aantal plaatsen.
Vermeld zeker ook allergieen, we houden er rekening mee.
Je kan dit doen via mail
naar ingridvdstichelen@icloud.com of info@planchapleasure.be of bellen 0479551253
met vermelding van datum en aantal personen.

VERWACHT:

02/02/20: Nils De Caster, Bruno Deneckere en Kathleen
Vandenhoudt
01/03/20: Roel (Van Bambost) en de kleine Revolutie
04/04/20: Ronde van Vlaanderen op groot scherm
Reena Riot
03/05/20: HtRoberts & Pascale "Bloomfish" Michiels
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u Info@planchapleasure.be toe aan uw adresboek.

