
LILLI EN DE
MEGACOOLE COMEBACK

zaterdag 16 april 2011



Voornaam:______________________Achternaam:__________________________________

Adres:_____________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats:________________________________________________________

Emailadres:__________________________________________________________________

Mijn partner komt wel / niet mee: Naam partner: _____________________________________

Ik kom met ______ kinderen. Namen en leeftijden van de kinderen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Opsturen naar Bisdom Roermond, t.a.v. Centrum voor Huwelijk en Gezin, Postbus 75, 6040 AB Roermond

Lilli, de hoofdpersoon van deze musical vraagt zich af of het verhaal over de opstanding van Jezus echt 
waar is. Ze krijgt bijzonder bezoek van een boodschapper van God, Samuella, een fantasiefi guur met 
engelkarakter. Samuella neemt haar mee op een tijdreis naar het oude Jeruzalem in de eerste eeuw. Lili 
kan zelf live bij de ontdekking van het lege graf zijn, en bij de ontmoeting van de apostelen met de verrezen 
Christus. ‘De megacoolste comeback aller tijden!’

Altijd al een keer naar een musical gewild? Dan is dit een kans! Van harte welkom zijn alle gezinnen op 
de diocesane Gezinsdag zaterdag 16 april in Sittard.
Musicalgroep KISIkids bestaande uit kinderen en tieners uit Nederland, opent deze dag met de musical 
‘Lilli en de megacoole comeback’.

Locatie:  Trevianum scholengroep, Bradleystraat 25 in Sittard 
Tijd:     9.45 - 15.45 uur. Ontvangst van 9.30 - 10.00 uur. Opening om 10.00 uur.
Programma: Ochtend Hoofdprogramma met musical voor ouders en kinderen van de basisschool
       Tieners eigen workshop met inleiding, theater, dans, drama
       Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar is er kinderopvang door deskundige leiding
    Middag  Ouders:    Inleiding over ‘de vijf talen van de liefde’
       Tieners:     Percussie en dans
       Kinderen 7 t/m 12 jaar:  Bewegingsliedjes en dans door KISIkids, spellencircuit
       Kinderen 2 t/m 6 jaar: Poppentheater en spellencircuit
       Kinderen 0 en 1 jaar:  Kinderopvang naast de ruimte van de ouders
    15.00 uur: Gebedsdienst met hulpbisschop Mgr. De Jong 
       en met medewerking van de KISIkids
Lunch:   Is bij de prijs inbegrepen
Toegangskaarten:  Prijs per kind vanaf 2 jr € 5,00 / Prijs per volwassene  € 7,50 / 
      Gezinskaart € 25,00.  Betalen kan ter plekke
Organisatie: Centrum voor Huwelijk & Gezin en afdeling Jeugd & Jongeren bisdom Roermond
Meer info:  Bij Marie-Jose Degens, m.degens@bisdom-roermond.nl of 0475-386835/06-20980556 
    of bij Vivi Demandt, 0475-386893
Opgave:  Vóór 31 maart via onderstaande strook of via een email naar het secretariaat, 
    Myriam Rademaker, m.rademaker@bisdom-roermond.nl, 0475-386892

Na opgave volgt een bevestiging via email. Geef je snel op want vol = vol!
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