
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PERSBERICHT 
Winnares De Stem van Haarlem maakt programma Running Concert compleet! 
 
Haarlem, 3 maart 2015 
 
Zondag 22 maart vindt het Midsummer Burgwal Running Concert plaats. Een uniek 
cultureel evenement in de Burgwalbuurt. 4 artiesten geven 4 huiskamerconcerten op 4 
prachtige locaties. De winnares van De Stem van Haarlem musical prijs (Barbara Menting) 
maakt het programma van deze bijzondere middag compleet!  
 
Midsummer Burgwal Running Concert 
Haarlem is een culturele stad. De finale van De Stem van Haarlem afgelopen zondag 22 
februari toont het grote zangtalent dat Haarlem rijk is. Geweldig nieuws is dat de winnares 
van de musical prijs binnenkort nogmaals zal optreden in Haarlem, tijdens het Midsummer 
Burgwal Running Concert op zondag 22 maart. 4 locaties, 4 artiesten, 4 huiskamerconcerten 
in de Burgwalbuurt. Dat betekent intens genieten van 4 unieke optredens die elk 20 minuten 
duren. Geroemd Broadway jazz zangeres Adrienne West zal meeslepende nummers 
uitvoeren, Frank Bonarius (eigenaar van Andriessen piano’s en vleugels) laat Wim Boor en 
band prachtige klanken van Zuid Frankrijk tot Libanon ten gehore brengen en dramatisch 
sopraan Astrid Vrensen voert u mee met haar imponerende zang. De unieke en vermakelijke 
musicalstem van Barbara Menting maakt de middag compleet. Op bijzondere locaties, op 
loopafstand, geven de artiesten een kleine inleiding, waarna een kort, intiem optreden volgt. 
Dit programma toont wederom de culturele rijkdom van de Haarlemse Burgwalbuurt! 
 
4 edities Midsummer Burgwal  
Na 4 edities van het Haarlemse grachtenfestival Midsummer Burgwal worden er dit jaar 
kleinere evenementen georganiseerd. De Midsummer Burgwal is een zomer evenement dat 
in 2010 geboren is uit het idee om Cultuur en Historie samen te smelten in de bijzondere 
Burgwalbuurt. Onder het genot van de ultieme combinatie van cultuur (theater) en 
historische omgeving (de Vissersbocht in de Burgwal) leren bewoners elkaar beter kennen, 
wat de sociale banden versterkt. De bewoners zijn gekenmerkt door creativiteit en 
bovengemiddeld cultureel geïnteresseerd, wat de organisatie inspireert nieuw en gelauwerd 
cultureel talent bij elkaar te brengen. 
 
Midsummer Burgwal Running Concert 
4 locaties in de Burgwalbuurt 
Zondag 22 maart:  14.30u – 17.30u 
Entree: 12,50,- 
facebook.com/MidsummerBurgwal, Twitter:  @midsummer023 
www.midsummerburgwal.nl  
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