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H-artslag live indoor

H-Artslag Live
Door de onvoorspelbare weersomstandigheden werd er beslist ‘H-artslag live’ op het podium van CC Jan Tervaert te
laten doorgaan. Het wordt alleszins geen doordeweekse CC voorstelling maar live optredens van talent uit Hamme in
festival sfeer. Ambiance verzekerd met een hapje en een drankje aan tafeltjes met stoelen!
Heb jij ons lokaal muzikaal talent al gehoord of ontmoet?
Neen? Dan is vrijdagavond 9 juli de tuin van het Cultureel Centrum Jan Tervaert the place to be!
Want op deze zomeravond krijgen jullie de kans om kennis te maken met enkele toppers uit de lokale muziekscène.
Onder de vleugels van H-Artslag, ons digitaal talentenplatform dat voor de eerste maal live gaat, bieden wij een
spetterend, veelzijdig muzikaal programma aan met voor ieder wat wils!
Zowel de jonge garde, als meer gevestigde waarden komen aan bod en presenteren voor jullie een muzikaal menu!
Heb je er al zin in gekregen? Wij alvast wel!
Dus aarzel niet, bekijk het muzikale H-Artslagmenu en reserveer snel jullie tickets!
Programma
Vanaf 18u00 welkom (ingang via CC Jan Tervaert), muziek doorlopend door DJ Kingfisher.
Gelegenheid om drankje te nuttigen in onze Bar Congé (tot max. 23u00)
19u
Matteo d'Haeze
Yari Verdonck

20u
Lionel Kemp & MDK

21u30
Filthy Horse

22u30
MKNDRS

doorlopend
DJ Kingfisher

Praktisch
Gratis.
Graag vooraf reserveren, bubbel bestaat uit maximum 8 personen.
Ook nog steeds mogelijk om op de avond zelf een plekje te bemachtigen.
https://h-artslag.be/

Waar
Tuin achteraan CC Jan Tervaert

Kaaiplein 34

Prijs
Gratis

Organisatie en contact
CC Jan Tervaert
Kaaiplein 34
9220 Hamme
tel: 052 48 09 48
e-mail: info@jantervaert.be

Tickets
Bestel tickets
Toon op kaart

Activiteiten



Zomerfilm - Death on the Nile



Ron De Rauw (en Ellen verest) - Zo stroomt mijn bloed



Manoesh - stole from the fifties

26 augustus 2022

24 september 2022

29 september 2022

Meer activiteiten

