
Release Party ‘Liefde voor de Stad Eindhoven DJ Mix’ 5 oktober 2018 

 

Beste ‘Liefde voor de Stad Eindhoven ‘ deelnemers, fans, familie en vrienden. 

Vorig jaar hebben we, De Liefde voor de Stad Eindhoven, voor de derde keer gevierd bij het Van 

Abbemuseum. Met een bijdrage aan een Tijdcapsule in 2015 hebben we symbolisch het eerste jaar 

ingeluid. In 2016 hebben we een tijdreis gemaakt bij De Sint Joris Gilde en het Prehistorisch dorp 

(bouw Romeins bouwwerk voltooid) plus robots gebouwd. In 2017 het van Abbehuis en van 

Abbemuseum bezocht en een Tekst in het museum achter gelaten. 

Jonge mensen die voorop gaan in de stad, die de stad ‘bekleden’ tot de generaties die het stokje 

misschien al lang geleden hebben overgedragen, maar die nog wel steeds betrokken zijn bij de stad. 

Een evenwichtige doorsnede van generaties zorgt voor verbinding met hun verhalen. Oprechte 

aandacht en met elkaar kennis kunnen maken, de liefde voor de stad zal hierdoor alleen verder 

kunnen groeien. www.liefdevoordestad.nl  

Op vrijdag 5 oktober 2018, gaan we De Liefde voor de Stad op een bijzondere manier vieren.  

Door een aantal Liefde voor de Stad deelnemers is onder de leiding van Master DJ Lady Aïda een DJ 

Mix gemaakt. Hiervoor zijn up beat nummers gekozen waaruit de Liefde voor de stad spreekt en aan 

elkaar gemixt om dansend de Liefde voor Eindhoven te vieren.  

Kom daarom luisteren naar de Release van deze mix door DJ Aida, Danyelle, Ed, Jacklien, Joop, Lorna, 

Ryan, Olga, Sandra, Wendelyne, Piet, Jess, Ciss en Fancy! 

Het programma bestaat wederom uit Liefdeswerk en een vrijwillige bijdrage van velen. Er hoeven 

geen tickets gekocht te worden,  drankjes zijn op eigen kosten.  Bij het CKE willen ze jullie met Liefde 

verzorgen de lokale biertjes zijn koud en de snacks staan klaar. 

- Liefde voor de Stad Release Party 

- Vrijdag 5 oktober 2018 

- 20:00-23:00 uur 

- CKE Pastoor Petersstraat 180 Eindhoven 

Ook namens alle Dj’s tot 5 oktober! 

 

Organisatie Liefde voor de Stad: 

Cis van Abbe   Fancy van de Vorst  Reinier van Abbe 

http://www.liefdevoordestad.nl/

