Stichting Los Cachorros 2e kwartaal 2018

Bekijk de webversie

Uitnodiging 28 juli Amsterdam

28 juli: Onafhankelijkheidsdag Peru
Op 28 juli 1821 werd Peru onafhankelijk van Spanje verklaard. Daarmee is het een nationale
feestdag geworden, die dit jaar voor de 197e keer wordt gevierd.

Vier het feest mee!
Samen met Los Cachorros organiseert Peruvian Cuisine NL een sfeervol feest in Amsterdam.
Dit zou wel eens je allerleukste feest van dit jaar kunnen worden!
Waan je even in Peru, maar dan in Amsterdam. Dat scheelt een flinke reis!

Steun Los Cachorros
Een deel van de opbrengst van dit evenement gaat naar de
stichting Los Cachorros.

Een greep uit het programma
Lekker eten
Maak kennis met de Peruaanse keuken, bereid onder leiding
van chef-kok Genaro Alcas.
En proef de verrukkelijke pisco sours, verzorgd door Franks
Famous Cocktails.
Muziek en dans
Er is natuurlijk volop Peruaanse muziek, waaronder folkloristische dansen.
De videomuziek op een groot scherm wordt verzorgd door DJ Mayto, DJ Junior en DJ Tico.
Miss Peru Holland verkiezing
Tijdens het feest vindt de Miss Peru Nederland verkiezing plaats.
Verloting
Er is een verloting met prachtige prijzen. Je entreeticket is geldig als lot.
Dresscode
Om in stijl te blijven is het kledingthema WIT en ROOD.
Ook de kinderen zijn welkom!
Voor kinderen is er opvang tussen 17.00 en 20.00 uur.

Vrijwilligers gevraagd!
Het is ook mogelijk om als vrijwilliger aan dit feest mee te
werken.
Wil je meehelpen met het verkopen van loten, om een poosje
in de stand van Los Cachorros te staan, of om andere handen-spandiensten te verrichten?

Van harte welkom!
We werken in shifts van 15 tot 19 uur, van 19 tot 23 uur en van 23 tot 3 uur ‘s nachts. De eerste
shift is inclusief het opbouwen, de laatste shift inclusief het afbreken.
Enthousiast geworden? Meld je aan via vrijwilligers@loscachorros.nl
Alvast hartelijk dank!

Praktische informatie
Toegangsprijs: € 14 op de dag zelf, of € 12 in de voorverkoop:
Online via: eventix.shop/883gan37
of bij Peruvian Cuisine NL, Bilderdijkstraat 181,
Amsterdam.
De tickets tellen mee als loten voor de loterij.
Op het feest zelf kan alleen contant betaald worden.
Het feest begint om 17.00 uur en gaat door tot de volgende ochtend 2.00 uur.

Locatie
CanDance-studio's, Isolatorweg 28, Amsterdam - Sloterdijk.
Openbaar vervoer: uitstappen bij de laatste halte van metro lijn 50.

Graag tot ziens op 28 juli in Amsterdam!

Facebook

Twitter

Website

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 communicatie@loscachorros.nl toe aan uw adresboek.

