THE STAR COMPANY & INCH – LET THE CHILDREN PLAY
De kinderen van The Star Company hebben samen met zangeres INCH een lied opgenomen, in
muziekstudio Apollo-98 in Boxtel én een bijbehorende videoclip gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=XEiIOAn1F9g
In juni van dit jaar startte zangeres INCH (Inge van den Biggelaar) met The Star Company.
The Star Company is een halfjaarlijks terugkerend project gericht op kinderen in de leeftijd van 4 tot 17
jaar. Kinderen van alle rangen en standen kunnen hier aan deelnemen.
De kinderen krijgen tijdens dit project zang- acteer- en dansles en mental coaching.
Doel: Een positieve bijdrage leveren aan de opvoeding van een kind. Interesse proberen te wekken voor
het creatieve.
Elke nieuwe periode wordt er een goed doel aan het project gekoppeld.
Inge: “De kinderen krijgen dan het besef dat er meer speelt in de wereld”. Het goede doel van het huidige
project is stichting "Het Vergeten Kind'.
‘Het Vergeten Kind’ zet zich in voor bijna 38.000 kinderen; baby’s, peuters, kleuters en tieners in Nederland
die om wat voor reden dan ook niet kunnen opgroeien in een stabiele en veilige thuisomgeving.
Vele duizenden van hen slapen niet meer in hun eigen bed.
Het zijn vergeten kinderen tussen de 0 en 18 jaar die zijn mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of
gevlucht. Zij leven noodgedwongen in opvanglocaties in een sobere leefomgeving met vaak beperkte
specialistische begeleiding en minimale speelmogelijkheden. Deze kinderen zien we niet en horen we niet.
En daarom is het zo makkelijk om ze te vergeten.
Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat ze niet langer vergeten worden..
BN-ers zoals Babette van Veen, Johnny de Mol, Jamai en Angele Schijf treden op als ambassadeurs van ‘Het
Vergeten Kind'.
Het lied wordt nationaal en internationaal geplugd en zal dus wereldwijd te horen zijn op radio, internet en
tv. Tevens is het nummer via iTunes, Spotify, YouTube en alle andere portels te horen en te zien.
In januari 2017 gaan de kinderen samen met INCH de bühne op voor een spetterend afsluitend.
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