KIDS MIDDAGPROGRAMMA
13.00 uur
tot
17.00 uur

TUSSEN DE AVOND

VOICE OF BEIJUM
Sandy Goeree en Broertje
Zinmmerman/D-love coachten 13
jongens en meisjes voor de Voice
of Beijum, die optreden op het
MAF Funfestival. In de pauze en
tijdens het juryberaad optreden
van de dansgroep FLAMES.
Jury : Cissy Gress,
Marc Roelaarts en
Laureen Jansen

Sandy Goeree

Cissy Gress
www.cissyofficial.com

Marc Roelaarts

17.00 uur
tot
19.30 uur

Muziek, eten en drinken in de barruimte van het
Heerdenhoes.

AVONDPROGRAMMA
20.00 uur
tot
23.00 uur

Broertje Zimmerman
D-love

Laureen Jansen

EN VERDER
•

WORKSHOP GRAFFITI met ervaren docenten, de
workshop begint om 14.30 uur opgave vanaf 13.00 uur maximaal 30
deelnemers.
• je kunt je laten schminken of een henna tattoo laten zetten
• er is een springkussen, een stokvangspel en een pannakooi
• je kunt je vanaf 13.00 uur opgeven voor een pannacompetitie die om 14.00 uur
begint.
De entree en alle activiteiten zijn gratis; ook is er een kraam waar je gratis
een lekkere fruithap kunt halen.

MAF FUNFESTIVAL LIVE

20.00 uur The LandwayBand:
James Lendway-gitaar, Harry Simon-bas,
Rob Lotz-drums, Louis Sahetapy-toetsen,
Johan Haak-zang, Pam Westerhof-zang,
Jolanda Alssema-zang en Judith Haak-zang
Een enthousiaste funk, soul en groove band
met een 4 koppig zang kwartet, die
afwisselen in lead en backing vocals.

21.00 uur MF World Music Collective :
Shirean-zang, Mau-zang, Fe`-zang, Jerr-zang,
Dre`-piano, Pri-drums, Anthony-bas, Nath-fluit en
Jon-gitaar. Multicultureel, verrassend, veelzijdig,
sfeervol, om naar te luisteren en op te swingen.
Muziekliefhebbers die een publiek aan zich
binden, ook op het MAF Funfestival 2015.
Daarom ook dit jaar weer op het programma.

22.00 uur Njairatoe & Friends:
Njairatoe Sopacua-vocals, Shawn Jehryl
Ricumahu-drums, Bram Bernhardbass/guitar/backing vocals en George
Sopacua-,guitar/keys/backing
Wij zijn 4 ervaren muzikanten uit de
Groninger Muziekscene die met heel veel
plezier en inzet Funk Soul ,R&B spelen .
Speciaal voor deze gelegenheid bij elkaar
gekomen om lekker een uurtje vol te
spelen….Kom kijken, luisteren en
genieten.

