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Kjære Rotaryvenner, 

NY KONSERTOPPLEVELSE

Det er flere klubber som kombinerer opplevelser med inntekt til gode formål - med positiv 

omdømmebygging som ekstra bonus. 

Denne gang gjelder det Rotary klubbene i Sande 

og Svelvik som gikk sammen om å arrangere 

konsert i Fossekleiva Galleri og Kultursted i Svelvik 

med Dissimilis som nettopp er tildelt Peer Gynt 

prisen for fremragende kulturelt arbeid nasjonalt og 

internasjonalt. Det rapporteres om en stor 

opplevelse for de ca 350 fremmøtte. Dessverre var 

Guvernøren ikke blant dem. Jeg var invitert, men 

måtte med stor motvilje melde avbud pga annen 

aktivitet i forbindelse med PETS og 

Distriktssamling. Det er for galt at man ikke alltid 

kan få i pose og sekk! 

De som var til stede fikk oppleve en uforglemmelig 

kveld med imponerende engasjerte og 

entusiastiske sang- og musikk utøvere under 

ledelse av Dissimilis-gründer (og medlem av Sande 

RK) Kai Zahl. Tilhørerne fikk oppleve et variert 

program med bl.a. ABBA - potpurri og "Gabriellas 

Sang" fra Så som i himmelen, Dissimilis-vennen 

Stephen Ackles, Heidi Svaem underholdt på 

torader før forestillingen og i pausen. Og så var det 

en avdeling med bandet Blind Date som spiller rock 

og jazzpregede låter. De tre frontfigurene er blinde, 

har absolutt gehør og improviserer friskt på 

keyboard og trekkspill. 

Nok en gang får vi demonstrert at kreativitet og stå 

på - vilje og kreativitet skaper win-win: For tilhørere, 

for de gode formål vi jobber for å realisere og for 

Rotary. 

Overskuddet deles mellom de to klubbene som 

derved hvere får et pent beløp i sine kasser til bruk 

for nyttige formål som humanitært prosjekt i Afrika 

med mer. Dette er igjen DOING GOOD I PRAKSIS. 

Honnør til to positive og aktive klubber! 

Ha en positivog aktiv uke. 
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