Het Magcic Art Center
in Bennebroek presents:

FLYING DINNER
& SHOW
Met live optreden van

Sam Chara als
Edith Piaf
Zaterdagavond
27 november a.s.
van 20.00 - 23.00u
Magic Art Center,
Meerweg 1A, Bennebroek

Reserveer je
kaartjes via

Wijnarrangement

samengesteld door Paul Brantjes

Bij entrée: Crément de Bourgogne
Elzas, Frankrijk
KLIMAAT & TERROIR: Wijngaarden gelegen in de Haut-Saone
VINIFICATIE: Methode Traditionelle. Eerste vergisting van het geblende
perssap op RVS vaten; daarna tweede vergisting op fles.
DRUIVEN: chardonnay
GEUR & SMAAK: De wijn heeft aroma’s van gerijpt citrusfruit, is romig en heeft
een verleidelijk zuurtje.
SERVEERSUGGESTIE: Een feestelijk aperitief.

Bij voorgerecht: Maison Barboulot Chardonnay
Languedoc, Frankrijk
KLIMAAT & TERROIR: De wijngaarden liggen in de Limoux, dat met de
nabijgelegen Pyreneeën relatief koel is. De meeste percelen hebben een
bodem van kalk en klei.
VINIFICATIE: De vergisting van de most vindt plaats op lage temperatuur om
frisheid en aroma’s te behouden. Zowel aan de vergisting als de rijping komt
gebruik van Frans eikenhout te pas. Rijping op de lie en batonnage zorgen
voor de romige smaak.
DRUIVEN: chardonnay
GEUR & SMAAK: Heldere goudgele wijn met uitbundige aroma’s van
steenfruit, geroosterd brood en brioche. De smaak is rijk, maar mooi in
balans met de frisse zuren en een romige afdronk.

Bij hoofdgerecht: Chemin des Géants Merlot
Languedoc, Frankrijk
KLIMAAT & TERROIR: Mediterraan klimaat met warme, droge zomers en
voldoende regen en verkoeling vanuit de Montagne Noir.
VINIFICATIE: De druiven worden ontsteeld en voorzichtig gekneusd.
De vergisting duurt drie weken waarbij de most regelmatig wordt
overgepompt. De rijping onder invloed van Amerikaans eikenhout duurt
vijf maanden.
DRUIVEN: merlot
GEUR & SMAAK: Rijp, sappig en soepel met aroma’s van pruimen, cassis,
chocolade en een hint van specerijen.

Foto: Motion & Frame, Bennebroek

Het Magcic Art Center,
een verborgen parel

Wij nodigen u van harte uit voor een fantastische avond met een “flying dinner” en Franse
Chansons.

Het is alweer veel te lang geleden dat wij in ons dorp een ijsbaan hebben gehad. Ook dit jaar
zullen wij nog even geduld op moeten brengen – om dan volgend jaar weer volop te kunnen
genieten van het Bennebroeks Winterwonderland. Echter, gaan wij achter de schermen verder
en willen wij o.a. af en toe fondsenwervende acties ondernemen. Deze keer samen met
Bennebroeks “best bewaard geheim” - het Magic Art Center.
Ook het Magic Art Center heeft een zware tijd achter de rug en wij verheugen ons dus enorm
erop om de handen in elkaar te slaan. Deze avond staat dus in geheel van het support van deze
twee organisaties. Alle opbrengsten van deze avond komen ten goede van het Magic Art Center.
Zangeres en cabaretière Sam Chara zal liedjes van Edith Piaf ten gehore brengen. Ze weergeeft
met heel haar hart en ziel de muziek en het leven van Edith Piaf.
Kom en beleef, leef, lach en huil mee met deze intense, mooie, warme stem en persona.
Voor slechts € 75 per persoon bent u een heerlijk avondje uit! Deze prijs is all-in dus inclusief
3-gangen diner, een bijpassend wijnarrangement én live muziek! Er is slechts beperkt plaats dus
Vol = vol!
Wij hopen van harte u te mogen begroeten – aantal plekken is zeer beperkt, dus wees snel!
Hartelijke groet namens,
Het bestuur van Bennebroek Winter Wonderland en Véronique Ross van Magic Art Center

Reserveer je kaartjes via:

Bespaar op kwalitatief,
hoogwaardig drukwerk met
Drukwerkhuis.nl
Drukwerkhuis.nl is een persoonlijk full
service bureau sinds 2011 gevestigd in
Bennebroek dat u volledig ontzorgt in
drukwerk-, premium- en textielorders.
Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan!

www.drukwerkhuis.nl

Wij kunnen
u diverse
papiersoorten
laten zien!

info@drukwerkhuis.nl | 06 - 43 24 73 29

Uw druk is ons werk.
Website
vanaf

€695
ex btw

Nieuwe website of brochure nodig?
Ik help je graag! Neem vrijblijvend contact met mij op via
annemarie@dijkstraprojects.nl of bel 06 - 41 53 94 63.

Programma 27 november:
De deuren openen om 19.00 uur. Aan de deur wordt uw Corona
toegangsbewijs gecontroleerd en de bevestiging van uw reservering.
20:00 uur Start show en Diner
23.00 uur Einde

Het 3-gangen diner
Het 3-gangen diner wordt verzorgd door Chef Graeme van Event Culinair
uit Amsterdam. Een high-end cateringbedrijf die een heerlijk menu heeft
samengesteld:

Voorgerecht

Tartaar van zalm citroen mayonaise en avocado

Hoofdgerecht

Deconstructed beef wellington met spinazie,
pastinaak en jus de veau

Dessert

Dessert van bastogne met mango en kokosroom,
afgemaakt met basilicumolie

Uiteraard wordt dit diner voorzien van bijpassende Franse wijnen,
verzorgd door Wijnspecialist Paul Brantjes uit Heemstede.
www.brantjeswijn.nl

Reserveer je
kaartjes via

Geniet van de Franse
keuken bij Bon Vivant!
Bennebroekerlaan 19b
2121 GP Bennebroek
023 - 888 50 50

Over Sam Chara
Singer, songwriter & cabaretière

In haar nieuwste muzikale
aanbod brengt de veelgeprezen
internationale chanteuse Sam
Chara haar unieke eerbetoon aan
Edith Piaf. Sam werd verliefd op de
prachtige liedjes van Edith Piaf en
begon elk aspect van Edith’s leven
te bestuderen en het werd haar
meteen duidelijk dat beide vrouwen
veel gemeen hadden. Ze deelden
de diepe passie voor muziek en een
aantal soortgelijke ervaringen in hun
leven; Ze zingt niet alleen de liedjes,
maar net als Edith Piaf zelf leeft ze ze
na.
Sam Chara is geboren in Nederland
maar deels opgegroeid in Frankrijk.
Muziek is altijd haar passie geweest
en in haar vroege tienerjaren was ze
te vinden in de trein, in de straten
van Parijs of in een restaurant of
pub in Amsterdam. Haar allereerste
optreden was op de Akropolis in
Athene toen ze werd gevraagd een

lied te zingen met een gitarist, ze
ontmoette busking. Deze verschijning
deed haar beseffen dat ze geboren
was om te zingen. De volgende
jaren trad ze op in bluesclubs in
Amsterdam voordat ze Jazz ging
studeren aan de Universiteit van
Hilversum.
Sam verhuisde naar Montpellier in
Frankrijk en vormde een band met
haar originele liedjes genaamd Bowa
en verkocht duizenden albums. Ze
toerden door heel Europa onder
meer op het Montreux Jazz-festival,
Glastonbury en als voorprogramma
van Bonny Tyler in het Olympisch
Stadion in Barcelona.
Veelzijdigheid is altijd de sleutel
geweest tot het succes van Sam. Ze is
evengoed thuis in het uitvoeren van
standards, swing, jazz, funk, opera of
vaudeville.
Meer info: www.samchara.com

Albert Heijn supermarkt - Gall&Gall slijterij
DA drogisterij/parfumerie
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