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MILOW

Vrijdag 15 april 2022 – 20.00u
Concertgebouw Brugge
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Lions Oostkamp organiseert op vrijdag 15 april 2022 andermaal een schitterend event, het
jaarlijks concert voor het goede doel. Met MILOW brengen we een top-affiche naar het
concertgebouw. Milow komt trouwens niet alleen, want met zanger-gitarist Tom Vanstiphout én
de fenomale zangeres Nina Babet, wordt het pas echt genieten. Samen spelen ze ‘classics &
new stuff’ in zijn nieuwe concert-tour :

MILOW UNPLUGGED
Milow is uitgegroeid tot een vaste waarde in Europa. Heel wat van zijn songs, denk aan ‘You
don’t know’, en ‘Ayo Technology’, staan in het collectief geheugen gegrift. Hij won maar liefst 12
MIA’s, de belangrijkste prijzen die je in België als muzikant in de wacht kan slepen. Met zijn
warme stem en gouden gevoel voor melodie en harmonie blijft hij harten veroveren.
15 jaar na de release van zijn debuutalbum ‘The Bigger Picture’, keert hij nu terug naar zijn
muzikale roots met een akoestische, unplugged, tour. Begin 2020 trakteerde hij zijn fans nog in
een uitverkochte Lotto Arena op een onvergetelijke liveshow. In het Concertgebouw, speciaal
voor ons, wordt het straks ongetwijfeld een ‘you’ll not forget’ intiem concert.
Op de golven van zijn vertrouwde sound neemt Milow het publiek mee in zijn wereld, zijn
persoonlijk verhaal. Met songs als ‘Lay your worry down’, ‘Laura’s song’ of ‘Michael Jordan’,
brengt Milow zijn luisteraars dichter bij zich dan ooit tevoren. Ook een aantal gloednieuwe songs
die op zijn 7de, nog te verschijnen album komen, passeren de revue. Bekende en minder
bekende parels, uitgepuurd en tot hun essentie gestript. Milow, singer-songwriter op zijn best !
Voor ons fundraising event hebben we 400 vip-zitjes, special-MILOW-seats, met na het concert
een uitgebreide en ‘geestverruimende’ receptie !

Lions toegangskaarten, incl. receptie, all- in : € 75
Lions kaarten, excl. receptie, enkel concert : € 40
De Voorzitter en zijn leden verwennen je ook dit jaar met een totaalprogramma : een uniek event, receptie met exquise
fingerfood achteraf … een hapje, drankje én een babbel… zelfs met MILOW (Jonathan voor de vrienden) als je wil…
‘the place to be’, een ideaal moment voor socialising en networking… Afspraak op vrijdag 15 april !

De opbrengst van dit event gaat integraal naar onze socio-culturele projecten.
Wim Devriese, voorzitter Lions Oostkamp

