Op zaterdag 28 februari 2015 organiseren we onze volgende productie van Cultuur
in EIGEN Huis. Het optreden heeft plaats in de aula van het kantoorgebouw van
Electrabel, Mechelsesteenweg 271 te Antwerpen en start stipt om 20 uur. Alle
tickets liggen op naam klaar op de avond van de voorstelling.
Die avond zal Liv Van Aelst u vergasten op schitterende muzikale avond.

Deze dame heeft een prachtige zwoele stem. Wat zal ze brengen? Het zal een
mengeling worden van songs uit de jazz (Summertime, My funny Valentine), musical
(I dreamed a dream, Hij kan niet zonder mij), James Bond (Goldfinger, For your eyes
only) en pop muziek (Simply the best, Make you feel my love) ….
Liv studeerde af aan het conservatorium van Antwerpen, afdeling jazz & lichte
muziek optie zang. Ze speelde mee in diverse theaterstukken en musicals Guys &
Dolls, Sneeuwwitje, Assepoester, Pinokkio, De tovenaar van Oz, Camelot, Oliver,
Domino, Ben X, 14-18 en de hoofdrol in de klassieker Jane Eyre.
Sinds 1996 behoort ze tot de vaste backing vocals op de Night of the Proms en
toerde ze met Deep Purple en The Scorpions door Europa en Azië. Ook dichter bij
huis zong ze backings bij tal van artiesten waaronder Natalia, De Romeo’s, Udo,
Sandrine, Ketnetband en Gunther Neefs,.
Ze zong mee in producties als Bond in concert, Hotel Vocal, Puur, My First Night,
Ann Christy 20 jaar later, Disney in concert, Strato-Vani, Musicals from the heart, Vtm
Zomertour. Later volgde haar eigen coverband Breezzz.

Zorg dat u er bij bent om deze talentvolle dame te bewonderen, want het wordt één
van de allerlaatste producties, die we in de aula van het torengebouw kunnen
organiseren.
Vermits het concert in onze aula plaats heeft, zit u als het ware als
toeschouwer op de eerste rij. Kom mee genieten van dit spetterend optreden.
Voor de prijs van amper 10 euro garanderen we u een onvergetelijk optreden, dat
om 20 uur stipt aanvangt. Uw vrienden en kennissen zijn van harte welkom.

PARKEREN kan heel gemakkelijk op de parking in de
Larmorinièrestraat naast het kantoorgebouw van Electrabel.

