Bedankbrief:

The Hague City of Peace Concert
Namens het bestuur van Stichting Africa Life wil ik je hartelijk bedanken voor je aanwezigheid bij
The Hague City of Peace Concert op 21 september 2018!

Diegenen die op ons verzoek een speech hielden over vrede: hartelijk dank voor jullie mooie
woorden.
Het was weer een groot plezier om met onze samenwerkingspartners dit eerste concert te
organiseren.
Ondanks alle slechte weersvoorspellingen en de aanhoudende regen was het concert gedeeltelijk
een daverend succes en dit succes is deels te danken aan jouw/jullie aanwezigheid. Jullie kwamen
met veel enthousiasme en vreugde! Mijn enorme dank!

Door het slechte weer op de dag moesten wij helaas een aantal onderdelen van het programma
afzeggen. In de ochtend is besloten om, om veiligheidsredenen, geen tenten, kramen en
springkussen te plaatsen. Het waaide hiervoor te hard (vooral door de windstoten) en er was
daardoor teveel risico. Het programma dat was gepland in kramen en tenten en de kinderactiviteiten
konden daarom helaas niet doorgaan. Een deel van het programma hebben wij nog wel kunnen
verplaatsen naar het podium. Onze excuses voor het ongemak hiervoor!
De dag ging door met het podium programma en prachtige artiesten die het diverse publiek
vermaakten! Een toespraak en de opening van de dag werd verricht door wethouder Bert van
Alphen! Het thema van de dag was The Right to Peace - Het recht op vrede!
Het was geweldig om iedereen heerlijk te zien dansen op de muziek van het Gospelkoor Singing from
the Heart, Escape en natuurlijk de spetterende en swingende muziek van Trafassi!
Nogmaals wij zijn dankbaar voor alle bezoekers en alle vrijwilligers die hebben meegedaan en
meegewerkt aan dit concert!
Speciale dank aan: Gemeente Den Haag (afdeling Integratie), Stadsdeel Centrum & Fonds 1818!
Hopelijk beter weer de volgende keer!
One love!
James Owie
voorzitter
www.africalife.nl
www.thehagueculturalparade.nl

