“Stella Maris Cabaret ziet Abraham”
Nieuwsbrief nr. 1 (1-10-2015)

Zoals u weet voert het Stella Maris Cabaret in 2017 de 50e voorstelling op!
De organisatie van “Stella Maris Cabaret ziet Abraham” en de geplande festiviteiten zijn in volle gang.
Het is fantastisch om te zien dat ons enthousiasme om er een mooi jubileum van te maken inmiddels
ook anderen bereikt. We krijgen ongelofelijk veel positieve reacties.
Een aantal enthousiastelingen is reeds begonnen met het uitnodigen van oud-deelnemers, er
bereiken ons zelfs geluiden dat mensen telefonisch benaderd worden. Fantastisch! Ook hebben we al
veel ideeën mogen ontvangen voor de organisatie rondom de reünie.
Ondanks dat we alle initiatieven van harte toejuichen, willen we een aantal spelregels afspreken om
een en ander in goede banen te leiden.
-

De reünie op 18 februari 2017 is uitsluitend voor oud-deelnemers of oud-medewerkers van
het Stella Maris Cabaret.

-

Heb je interesse om deel te nemen aan deze reünie dan kun je dat aangeven door het
aanmeldformulier in te vullen! Voor ons is dat hét middel om in kaart te brengen wie
belangstelling heeft en dat is natuurlijk van groot belang voor de organisatie.

-

Op dit aanmeldformulier is er ook ruimte om ideeën en suggesties aan te dragen.

-

Heb je ideeën of suggesties en wil je die ook graag tot uitvoering brengen, neem dan a.u.b.
eerst contact op met ons. Ook met vragen kun je altijd bij ons terecht. Dat kan door een mail
te sturen naar Ellian Geene (ellian@stellamariscabaret.nl). Zij verzamelt alle mails zodat wij
dit kunnen bespreken tijdens onze vergadering.

-

Alle berichtgeving gaat via onze cabaretsite, de Facebookpagina “Stella Maris Cabaret ziet
Abraham” en via de mailadressen die wij doorkrijgen via het aanmeldformulier.

-

Iedereen nodigen wij natuurlijk wel van harte uit om oud-cabaretdeelnemers te wijzen op dit
evenement dat in 2017 gaat plaatsvinden! Wijs oud-deelnemers ook op het
aanmeldformulier op onze site of op Facebook!

Roel Op den Kamp
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