Persbericht ‘LIGHT’
Een project van Chris Hinze & friends t.b.v. De Muziekbox/Stichting de Muziekspeelplaats Den Haag.
Fluitist, componist en reiziger Chris Hinze heeft in de corona tijd een CD gemaakt met een aantal bekende
artiesten, waaronder Claron Mcfadden, Mola Sylla, Sandhya Sanjana, Lucas van Merwijk, Coen Molenaar
e.a. Musici zitten nu eenmaal nooit stil!
Medio 2021 rees de vraag: 'wat wil ik eigenlijk met deze (muzikanten) CD-productie?’ En opeens viel het
kwartje. Hij besloot de inkomsten van de verkoop van deze CD te doneren aan een goed doel. Het liefst iets
voor kinderen met muziek. Muziek is zo belangrijk! Op zoveel fronten.
Alle betrokkenen (musici, technici etc.) zeiden spontaan ja. Iedereen heeft belangeloos mee gedaan.
Er werd gezocht naar een kleinschalig project, maar ook iets waar toekomst en visie in moest zitten en wat zich
zou kunnen uitbreiden over heel Nederland. Na enig zoeken werd het:'De Muziekbox/Stichting de
Muziekspeelplaats' in het Laakkwartier in Den Haag!
Een organisatie, waar o.a. Tjeerd Oosterhuis een van de initiatiefnemers is, met als doel muziek zo toegankelijk
mogelijk te maken voor ieder kind. Waar met name kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen zich met muziek
- in de breedste zin van het woord - bezig te houden.
De bedoeling is dat dit gerealiseerd wordt in alle grote steden van Nederland. Amsterdam en Utrecht staan al
op de lijst!
'LIGHT' komt 23 maart uit. Presentatie is in het kleine Laaktheater, in Den Haag waarvoor o.a. ook de
burgermeester en wethouder uitgenodigd zijn.
Tevens zijn er diverse clips beschikbaar, waar de totstandkoming van deze unieke cd met iedere artiest te zien
en te horen is.
Kortom een geweldig mooi project met de bedoeling om heel veel kinderen blij te maken.
Voor meer info: Rose Mary de Boer/publiciteit rosemarydeboer2002@yahoo.com - 06-21827202

De CD (KYT 827) is verkrijgbaar via chrishinzesales.com.

