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Rotterdam, 11 oktober 2002. , 
De Rode Draad, 
Postbus 16422, 
1001RM Amsterdam.. 

.~ Hallo Rode draadjes! 

Op 17 docember 2001 heb ik een. modeshow georganiseerd met de maiden van de Keilcweg in de 
hoofdrol. Daar zijn jullie toon geweest en hebben de meiden ~rg gesteWld. Op 8 juli hebben we in 
Calypso in Rotterdam weer em Koninginncngala gegeven nu met Karin Bloemcn en Frederique Spigt 
waar de Koninginnen hun single en videoclip presenteerden. 

Dc single stuur ik jullie hierbij op. 

Op 16 december a.s. staat in Now&Wow het volgendete gebeuren: 
•	 een benefietgala voor bet Koninginnen van de Nacht fonds m.m.v. Astrid Nijgh en de Berini's 

(er komen er nog meer) 
•	 een theaterspektakel met zang dans en toocel door de Koninginnen zclf 
•	 de presentatie van een cd, met daarop 4 liedjes van de Koninginnen uit Rotterdam, 1 liedje van 

de Koninginnen van Paramaribo, en licdjes van Frcderiquc Spigt, Astrid Nijgh, Berini's e.v.a 
over prostitutie 

-'
 
• de presen.tatie van em glossy straatmagazine over wat de meiden de laatste anderhalf jaar
 

allemaal hebben gepresteerd en meegemaakt.
 
.


Daarvoof zijnjullie oatuurlijk nu al van harte uitgenodigd. 

Maar er zijn nog wat andere leuke momenten in het verschiet ook: 
1. op 28 oktaher winnen we rnisschien de Helo Roethofprijs € 20.000 
2.	 op 17 november wordt de Rotterdammer van het jaar bekend gemaakt en ik ben daar vanwege 

de Koninginnen voor genomineerd € 10.000. 

Misschien dat we toch oons moetcn praten op wat voor manier jullie ons zouden kunnen oodersteunen 
met a1 onz.e aktiviteiten. Ret is em roerige tijd nu Rotterdam de Keilcweg wil slutten en nog niets 

- anders op het cog heeft. Willen jullie mij eens bellen voor een afspraak??? 

Met groeten, namens de Koninginnen van de Nacht, carrie 
06-22 805 113 -~.IJ,{0 '
0104362413 
c.jansen27@chello.nl ~~ 
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