vzw Step-Forward

After Work Party

Elke 3de donderdag van de maand organiseerde Step Forward i.s.m. het Strijboshof de ‘after-work-party’. In de stijlvolle
feestzaal van het Strijboshof kon je dan door de muziek uit de jaren ’70, ’80 en ’90, gekruid met wat hedendaagse
nummers de kunst van het feesten herontdekken.
Door het triestige feit dat we ondanks onze inspanningen slechts een zeer beperk publiek op de been kregen is dit
initiatief niet echt levensvatbaar gebleken en is het ook stopgezet...
Wie weet proberen we het ooit nog wel eens...

Waarom een ‘after-work-party’ ?We wilden graag weer wat leven brengen in Kalmthout en omstreken. Niet dat er nooit
eens wat gebeurd in onze Voorkempen, zéker niet, maar meestal zijn de feesten gericht op kinderen, jongeren of
ouderen. De middenleeftijd valt er vaak tussenuit of ze moeten zich aanpassen aan wat er is... Onze party's passen zich
echter aan jou aan ! We draaien jouw muziek, brengen de sfeer van welleer terug. Spontaan, klassevol, opwindend,
leuk, ...We horen vaak van getrouwde koppels dat er wat sleet zit op de FUT in hun leven. Ze doen niet écht iets meer
samen... Ook singels willen we graag uitnodigen, in een ongedwongen sfeer...
Weet je nog vroeger als je naar een fuif ging ? Je vertrok op tijd omdat je ook op tijd thuis moest zijn... (Nu ook vanwege
de werkdag die erop volgt, de eventuele babysit die je niet té lang wil laten blijven, ...) Je hield je ook aan de
vooropgestelde leeftijd, want paspoortcontrole als je er te jong uitzag was niet echt abnormaal... Nu ook, we verwachten
mensen van minstens + 18 en mensen die de +/- 18 nog eens willen herbeleven, ongeacht hun huidige leeftijd... Je
maakte je ook op om naar een fuif te gaan. Je trok niet echt een driedelig kostuum aan of een baljurk, maar je wilde er
wel net iets beter uitzien dan gewoon... Ook dát willen we graag bekomen, casual doch gekleed. Het is ook een ideale
avond om er eens met je collega's op uit te trekken om elkaar en elkaars aangetrouwden eens te leren kennen in een
ander dan het alledaagse kader ! Elke donderdag van de maand kan je er van 20u tot 24u deftig op los dansen. Op tijd
starten en op tijd stoppen heeft dát voordeel dat je de dag erop uitgerust kan zijn en dat een eventuele babysit tijdig
naar huis kan. Zij die het wensen kunnen nadien nog blijven nakaarten ! We mikken, zoals gezegd, niet op jongeren, wel
op een volwassen publiek (waar geen leeftijd op staat) dat nog eens wil genieten van een echte goede fuif uit de oude
doos. Niet te veel tralala, wel goede muziek, belichting, stijlvol gekleed en vooral veel kwaliteitsvolle sfeer !Lekker
tafelenVoordien, tijdens of na het feest kan je gerust een hapje eten in het restaurant van het Strijboshof waar je zeer
lekker en economisch kan tafelen. Reserveer dan wel even vooraf op 03 666 81 84De DJ’s van Step Forward staan ook
te uwer beschikking voor allerhande feesten die u zelf of samen met ons wil organiseren. Fuif, trouwfeest, bal,
modeshow, … Mail ons gerust !Waar ?'t StrijboshofAchterbroeksteenweg 692920 Kalmthout Wanneer?Vanaf donderdag
20 september, 18 oktober en 15 november 2007 Van 20u -> 24uInkom ?gratis BijzonderhedenRookarme fuif (voor zover
mogelijk)Organisatievzw Step Forward

http://step-forwardbe.webhosting.be
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