Opening van het Landelijk Chinees Nieuwjaar
Zaterdag 25 Januari 2020, Stadhuis Den Haag

Locatie
Stadhuis Den Haag, Spui 70, Den Haag, Den Haag, Nederland

Programma voor 25 januari 2020:
10:00 - 17:30 Doors open
Ontvangst VIP-gasten in het stadhuis
10:30 - 11:00 Leeuw- en drakendansen op Spuiplein / Start optocht
Route rond het Stadhuis Chinatown, Plein (facultatief)
11:00 - 11:30 Warming up en voorprogramma op het podium in het
stadhuis
“Chinese Saxophonist & Big Band The Hague Jazz Project”
Voor liefhebbers van livemuziek is Den Haag “the place to be”! De muziekstad
van Nederland heeft een lange traditie met liveconcerten, festivals en andere
muziekactiviteiten. Veel getalenteerde muzikanten zijn voortgekomen uit deze
stad. The “Hague Jazz Project” is een bekende groep van topmusici en
presenteren een toptalent van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, de
Chinese saxefonist Chakseng Lam, afkomstig van het prachtige Chinese Macau
SAR.
11:30 - 12:30 Oﬃciële opening van de viering van het Chinese
Nieuwjaar
Dit vangt aan met de traditionele ontwaakceremonie waarbij de ogen van de

Draken en Leeuwen worden ingekleurd/beschilderd.
Hierna volgen de openingstoespraken door:
Voorzitter Comité viering Chinees Nieuwjaar 2020, dhr. Jianbo Shao,
Burgemeester van Den Haag, dhr. Johan Remkes,
Ambassadeur van China, dhr. Xu Hong
Minister van medische zorg en sport mr. drs. Bruno J. Bruins.
Oﬃciële aanbieding cheque voor het Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie
12:30 - 14:00 Chinese Artist Show Gansu Art Troupe
De wondermooie en nog onontdekte provincie Gansu, gelegen in het
noordwesten van China en grenzend aan Mongolië, is de bakermat van de
Chinese beschaving. De provincie met de hoofdstad Lanzhou, is groter dan
Nederland en heeft circa 30 miljoen inwoners. De beroemde “Gangsu Art
Troupe” heeft een prachtig programma gebaseerd op de traditionele culturele
bronnen van de provincie met prachtige sterke lokale kenmerken en geweldige
artiesten uit de Gansu Opera en Gansu Acrobatics Troupe.
13:00 - 14:00 VIP receptie met Lunch
14:00 - 14:30 Optreden OG3NE
OG3NE, Nederlands bekendste vocalgroup, bestaat uit de zussen Lisa (24),
Amy en Shelley (23) die geroemd wordt om hun bijzondere harmonieuze vocale
kwaliteiten. In 2014 wonnen zij als eerste en enige groep ter wereld het vijfde
seizoen van ‘The Voice’. Tijdens hun deelname bereikten driemaal een nummer
1 notering. Voor de single ‘Magic’ ontving OG3NE een gouden plaat. De dames
scoorden 3 nummer 1 noteringen tijdens het succesprogramma. Voor hun
versie van ‘Clown’, ontving OG3NE een gouden plaat.
14:30 - 17:30 Optreden van Chinese en Nederlandse artiesten
17:25 - 17:30 Einde programma

