Arraial de São João da Associação Cultural Brasil Infos
(por D. Biermann, Berna)

Foto Armin Biermann)

Aconteceu no sábado, dia 18 de junho de 2016, das 14 às
20h, a segunda Festa Junina Brasil Infos, a primeira
desde que a a Associação Cultural Brasil Infos foi
formalmente fundada. O local escolhido foi o salão do
Familientreff no Bairro de Ostring, em Berna, como no
ano de 2015. Apesar de não termos contado totalmente
com a ajuda de S. Pedro, o evento foi um sucesso. Com
mais de 100 pessoas comparecentes, convidados da
Região do Emmental, da Basileia, de Lenzburg, Solothurn,
Biel, Fribourg e, logicamente, de Berna, entre muitos
outros, a festa contou novamente com a animação da
Banda Free Style de Rogélio e Rafael, que com o carisma
de sempre, mandaram ver com música de primeira
qualidade! (http://bandfreestyle.com)
À frente da cozinha estavam Luciene Jutzi e Vera Lúcia
com a ajuda de Julieth e Sandra, entre outras, preparando
salgadinhos deliciosos e quentinhos, Alessandra e Armin
assumiram os vinhos, as cervejas, os guaranás e o café! A
repercussão do bom atendimento foi muito grande.
Na entrada, o carisma de Reisla contribuiu durante as
boas-vindas a todos os sócios.
O público presente pode escolher entre os deliciosos sucos
de polpa natural de Karine Habbegger (encomendas: +41
(79) 772 05 87) e as especialidades baianas de Francisca
Grüter e seus 'Sabores do Nordeste' (+41 (79) 969 63 10),
com seus doces e quitutes tipicamente nordestinos.
Para quebrar a rotina, contamos ainda com a simpática
presença de Isabela Baumgartner e sua consultoria
profissional com seus produtos da Linha Herbalife
(http://www.isabellabaumgartner.com).
As brincadeiras infantis foram igualmente um grande
sucesso! Com prendas carinhosamente embaladas e, em
parte, doadas por simpatizantes da Associação, havia
prêmios para todos os gostos e idades. Deu até mesmo
para improvisarmos uma quadrilha de última hora!
Gostaríamos de agradecer pelas gentis doações de Moritz
Clerc da Valser, Roman Schenker do Young Boys e do
casal Irene Zwetsch e Rubens Zischler e pelo apoio
prestados ao evento. E por último, gostaríamos de
agradecer a Katia Wohlhausen da Kkosmetic (http://kkosmetik.com) pelo patrocínio e pelo apoio. Muito

obrigada a todos e a todas!

As fotos tiradas e organizadas por Armin Biermann (www.biermann.ch) estão disponibilizadas gratuitamente sob o link:
https://www.flickr.com/photos/127459382@N03/albums/72157669957470625
Os fundos arrecadados pela Associação serão todos destinados a eventos futuros. As duas organizadoras prestam trabalho
voluntário, obviamente, sem fins lucrativos.
Se você quiser associar-se à Brasil Infos, entre em contato diretamente pelo email: info@brasilianisch.ch.
Ou solicite uma ficha de inscrição por correio, fax, telefone, email ou whatsapp.
Você também pode se inscrever no mesmo endereço para receber, gratuitamente, as informações e convites com regularidade,
por email, whatsapp ou facebook. Entre em contato!
Não deixe de se agendar para os próximos eventos:
Comemoração do Dia da Indepêndencia do Brasil, dia 11 de setembro de 2016 das 14 às 18h no grande salão da
Igreja de St. Maria, Wylerstrasse 24, 3014 Bern (http://www.kathbern.ch/pfarreien-seelsorge/pfarreien/st-marien-bern).
Vamos desfrutar juntos uma tarde interativa com café, bolos, sucos e muita alegria! Vamos cantar o Hino Nacional!
Não perca! Entrada gratuita! Presença do Coral Canta Brasil sob a regência de Sandra Urech!
E para finalizarmos o ano com chave de ouro: em 19 de Novembro, Jantar de Natal com música ao vivo, Bossa Nova e
MPB: Rodrigo Botta Maio (http://www.bottermaio.ch) e sua Banda virão nos prestigiar em Berna.
Somente com reservas e pagamento antecipado! Mais informações: info@brasilianisch.ch.
Associação Cultural Verein Brasil Infos
Luciene Jutzi & Deborah Biermann
Morellweg 6, 3007 Bern
T 079 632 56 81 ou 079 277 03 87

POSTKONTO: 61-17506-6
IBAN CH48 0900 0000 6101 7506 6
https://www.facebook.com/groups/1579990448895838/?fref=ts

