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Wiadomo, że czasem i najbardziej cierpliwy człowiek może mieć czegoś dosyć. Wiadomo, że
nikt nie jest ze stali i nie da rady znosić w kółko tego samego przez dwadzieścia cztery godziny
na dobę. Wiadomo, że bywają chwile, gdy człowiek chce się po prostu oderwać od wszystkiego
i choć na jakiś czas znaleźć się w innym miejscu, w innym świecie. Wiadomo, że rodzice
chorych dzieci doskonale rozumieją, o co chodzi...

Przynajmniej kilkorgu z nich możemy w tym pomóc. Otóż już 17 czerwca, od godziny 21.00, w
lubelskiej Hali Globus, będą oni mogli uczestniczyć w koncercie Cesarii Evory. Ta jedna z
najsłynniejszych piosenkarek świata, nazywana ?Bosonogą Królową?, laureatka nagrody
Grammy (2004), odznaczona Orderem Legii Honorowej, zaśpiewa dla lublinian. Jej płyty
sprzedają się w olbrzymich nakładach, a na koncerty przybywają tłumy.

Dziękujemy organizatorom koncertu za udostępnienie Fundacji biletów i życzymy miłej
zabawy!!!

Więcej informacji o koncercie: www.cesariaevora.pl
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Dobrze rozumiemy, jak ciężka jest rzeczywistość i codzienność mam chorych dzieci.
Nieustające obowiązki, stres, dzień po dniu praktycznie ten sam schemat. Zmęczenie, frustracja
i bezsilność nakładają się na siebie i sprawiają, że często w myślach pojawiają się słowa ?mam
dosyć!?.

Chcąc chociaż na chwilę oderwać je od obowiązkowej codzienności, Fundacja Oswoić Los
wybranym sześciu mamom zaproponowała wyjątkowy wieczór. Otóż już 17 czerwca, od
godziny21.00, w lubelskiej Hali Globus, będą one mogły uczestniczyć w koncercie Cesarii
Evory. Ta jedna z najsłynniejszych piosenkarek świata, nazywana ?Bosonogą Królową?,
laureatka nagrody Grammy (2004), odznaczona Orderem Legii Honorowej, zaśpiewa dla
lublinian. Jej płyty sprzedają się w olbrzymich nakładach, a na koncerty przybywają tłumy.
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Jesteśmy dumni, że poprzez naszą Fundację, w trakcie tego magicznego wieczoru, kilka mam
odmieni choć na chwilę swoją codzienność.

Życzymy miłej zabawy!!!

Więcej informacji o koncercie: www.cesariaevora.pl
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