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Kära Sakhumzivänner! 
 
Söndagen den 21 november är det dags får vår basar.  
I år går den av stapeln på Konserthuset i samband med två föreställningar av 
Verdis Requiem med bl.a Göteborgs Konsertkör som förra året skänkte en stor 
summa till upprustning av Sakhumzi.  
Vi är tacksamma för detta nya forum då det ger oss möjlighet att nå ut till 
många fler och Vallgatan var heller inte möjlig i år då Musik i Väst flyttat. 
Upplägget blir lite annorlunda och vi är mitt i planeringen men så här mycket är 
klart:   
Det blir två konserter kl. 14.00 samt 19.00 och i samband med dem basar, lotteri 
och information om Sakhumzi. Konserten är ca en och en halv timma. 
Vid 16-tiden har Amelias Vänner med gäster en möjlighet att förutom basaren 
också umgås, äta och dricka fram till 19-föreställningen. 
Det finns således möjlighet att kombinera vår sammankomst med konsert vilket 
vi varmt rekommenderar. 
Verdis Requiem, ett av de mest älskade körverken genom tiderna, framfört av 
220 körsångare, en 70-manna symfoniorkester och fina solister kommer att bli 
en stor upplevelse. 
Sopransolist Nkosazana Dimande, sistaårselev på Operahögskolan i Stockholm 
och född i Sydafrika, har redan väckt stor uppmärksamhet.  Så ta tillfället i akt 
att lyssna på en kommande världsstjärna. 
Biljetterna kostar endast 200kr om ni beställer genom mig ( 240kr via Ticnet 
och Konserthuset). Se bifogad flyer för mer info) 
  
För Amelias vänner kommer det att finnas mat och dryck, lotteri med fina priser 
samt möjlighet att inhandla diverse julklappar. 
Tanken bakom basaren är att ge barnen på Sakhumzi en rejäl julklapp men också 
att ge oss alla några timmars glädje och samvaro. 
Mat, dryck etc sponsras av olika personer och alla som kommer lämnar sitt 
bidrag som sedan oavkortat går till Sakhumzi. 
  
Förra året gav basaren mer än 20.000kr kr vilket gjorde julen mycket gladare 
för Amelia och barnen.  
Ni är alla hjärtligt välkomna med familj och vänner men låt oss få veta hur många 
som kommer - så att maten räcker. O.s.a. senast 14/11. Maila eller ring 208683 
 
Vi kommer att behöva ett tiotal frivilliga för att ställa allt i ordning röja upp 
efteråt samt kanske också för att hjälpa till med basaren. 



Det handlar inte om att ni binder er för hela dan utan ni kan själva bestämma 
hur mycket ni kan vara med.  
Vill än en gång kasta ut frågan om det finns någon som kan tänka sig baka lite till 
försäljningen. Det brukar vara väldigt populärt. 
 
  
 Många varma hälsningar från styrelsen /Barbro 
 
 
Amelias vänner   plusgiro 4146312-6      bankgiro 356-1529  


