SjanTé gaat op tour voor de Wensambulance
Amusementsorkest SjanTé gaat een dag op tour door de regio om geld in te
zamelen voor de wensambulance.
De band bestaat uit 15 enthousiaste
muzikanten uit Ysselsteyn en omgeving.
Met muziek van pop en (Hard)rock tot
Duitse schlagers en Hollandse feest
muziek staat een optreden van SjanTé
garant voor gezelligheid, muzikaliteit en
sfeer voor jong en oud! Compleet met
gitaren, keyboard, blazers, en zang zet
SjanTé ieder feest op z’n kop, van dorpsof bedrijfsfeest tot carnaval en kermis
Het is inmiddels een traditie geworden dat SjanTé zich inzet voor een goed doel.
Dit begon enkele jaren geleden met een 24-uurs optreden voor de actie Serious
Request. Daarna werd besloten om een zondagmiddag op te treden voor de
Stichting Movember. In samenwerking met de lokale horeca werd een optreden
gepland waarbij het publiek tegen betaling verzoeknummers kon aanvragen. Zo
werd er een mooi bedrag bij elkaar gespeeld voor deze actie. Nu is het tijd voor
weer een nieuw goed doel met bijbehorende actie welke door SjanTé weer op een
leuke en muzikale wijze uitgevoerd wordt!
SjanTé wil geld inzamelen voor de Wensambulance door op verschillende plekken
op één dag een kort optreden te verzorgen. We gaan met een touringcar op pad
waar nog plaats is voor fans om de tour mee te beleven. . De tour staat gepland op
zaterdag 18 mei 2019 en we spelen om 10.00 uur op de markt voor het stadhuis
in Venlo. Daarna reizen we naar Roermond waar we om 15.00 de kiosk op het
Munsterplein betreden. De tour word afgesloten met een spetterend slotoptreden
vanaf 20.00 uur in de Smelehof te Ysselsteyn, de thuisbasis van de band. Tijdens de
optredens zullen diverse regionale en lokale artiesten acte de présence geven door
samen met SjanTé een nummer te zingen.

Goed doel: de Wensambulance
Wensambulance Limburg vervult wensritten voor mensen die ernstig ziek en
bedlegerig zijn of terminale wensvragers waarbij regulier vervoer niet meer
mogelijk is en er geen alternatieven zijn. Ondanks het grote verdriet kan iemand
door de vervulling van zijn of haar wens
weer even genieten. Het gaat vaak om
‘kleine’ dingen, momenten die voor
velen vanzelfsprekend lijken. Een klein
deel van de pijn kan voor even aan de
kant worden gezet. Wat overblijft is een
herinnering om voor altijd te koesteren.

Begeleiding tijdens de wensvervulling
Wensambulance Limburg stelt een speciaal hiervoor ingerichte ambulance ter
beschikking. Naast het vervoer met de ambulance, neemt Wensambulance
Limburg ook de begeleiding tijdens deze dag voor haar rekening. Waar de wens
ook naartoe gaat, er gaan altijd kundige zorgverleners mee die zich hiervoor
belangeloos inzetten. Daarnaast is er uiteraard ook plek voor meereizende gezinsof familieleden.

Sponsoring
Om veel geld in te zamelen voor de Wensambulance is de band op zoek naar
sponsoren. Dit kan onder andere door een plaats in de touringcar te kopen zodat
je de tour live mee kunt maken, of U kunt producten of diensten beschikbaar
stellen voor een tombola. Voor meer informatie: orkestsjante@gmail.com tel: 0623305370 of kijk op onze website www.orkestsjante.nl of op facebook.com/sjante
Een donatie voor de wensambulance is altijd welkom op ons rekeningnummer:
Nl20 RABO 0159 3900 95 t.n.v. Orkest SjanTé o.v.v Donatie Wensambulance. Wij
zien jullie graag terug bij een van onze optredens in Venlo, Roermond of
Ysselsteyn.

