INCH & The Star Company - PAK DE WERELD VAST

De nieuwe single van INCH & The Star Company staat wederom in het teken van Stichting Het Vergeten Kind.
Vorig jaar haalden de kids van The Star Company samen met zangeres INCH alleen al met de cd verkoop
€ 1400,- op voor deze stichting. Nu komt daar ook nog eens het benefietconcert bij wat op zondag 25 februari
2018 gaat plaatsvinden in Theater De Speeldoos in Vught.
The Star Company is een jaarlijks terugkerend muziek- en dansproject waarbij plezier en samenwerken
centraal staan. Er worden groepslessen gegeven op het gebied van zang, dans en acteren. Tijdens de lessen is
de sociaal-emotionele ontwikkeling het uitgangspunt.
Het lied met videoclip “Pak de Wereld vast”, wat speciaal voor dit project is geschreven, is op 10 december
uitgebracht en te zien en te horen op o.a. YouTube, iTune en Spotify.
Elk jaar wordt er een goed doel aan het project gekoppeld.
De opbrengsten van het project gaan gedeeltelijk naar Stichting Het Vergeten Kind; een stichting die zich inzet
voor de 55.000 kinderen in ons land die verblijven. Het Vergeten Kind zet zich in voor duizenden baby’s,
peuters, kleuters en tieners in Nederland die de pech om niet op te groeien in een stabiele en veilige
thuisomgeving. Vele duizenden van hen slapen niet eens 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. BN-ers zoals Babette van Veen, Johnny de Mol, Jamai en Angele Schijf treden
op als ambassadeurs van ‘Het Vergeten Kind'
Op 25 februari 2018 gaan de kinderen samen met INCH de bühne op voor een spetterend concert in Theater
Dee Speeldoos in Vught, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan ‘Het Vergeten Kind’. Voor kaarten: 06
21240063 / info@thestarcompany.nl
Videoclip INCH &The Starcompany 'Pak De Wereld Vast' https://www.youtube.com/watch?v=ioFT6hzhGhU

