PERSBERICHT
Grote voorlichtings- en fondsenwervingscampagne ALS rondom concert van Toto
 Oud-Toto-bassist en ALS-patiënt Mike Porcaro boegbeeld van ALS-acties rondom
concerten op 23 en 24 juni in Heineken Music Hall
 Intensiever onderzoek naar oorzaak én behandeling van dodelijke spier- en zenuwziekte
ALS moet alle prioriteit krijgen gezien de ernst van de ziekte
Amsterdam, 22 juni 2011 – Op donderdag 23 en vrijdag 24 juni speelt de rockformatie Toto
in de Heineken Music Hall twee unieke concerten waarbij aandacht wordt gevraagd voor de
dodelijke spier- en zenuwziekte ALS. Mike Porcaro (56) is oud-bassist van Toto en broer en
vriend van de huidig bandleden. Hij lijdt aan de dodelijke spier- en zenuwziekte
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). ALS is een zeer ernstige ziekte van de motorische
zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen. Patiënten met ALS overlijden gemiddeld
drie jaar na de diagnose aan zwakte van de ademhalingsspieren. Tot op heden is er geen
effectieve behandeling voor ALS.
De band werkt nauw samen met vrijwilligers van Stichting ALS Nederland om rondom de
concerten in Amsterdam zo veel mogelijk aandacht te vragen voor de ziekte. Met Mike
Porcaro als boegbeeld, zorgen Heineken Music Hall, Mojo Concerts, Toto-fans en vrijwilligers
van Stichting ALS Nederland dat concertbezoekers worden geïnformeerd over de ziekte en
dat er fondsen worden geworven om wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en
behandeling van ALS mogelijk te maken.
Concertbezoekers kunnen Mike Porcaro en alle ALS-patiënten over de hele wereld op
verschillende manieren steunen:
 in de foyer is een speciale ALS-cocktailbar ingericht waar oranje ALS-cocktails worden
geschonken (alcoholic & non-alcoholic).
 In de foyer is ook een ALS-informatiestand te vinden waar vrijwilligers informatie geven
over de ziekte. Daar worden onder meer folders over ALS en machtigingskaarten voor
een donatie uitgedeeld;
 er zijn speciale Mike Porcaro t-shirts te koop met zijn foto en het logo van Stichting ALS
Nederland;
 er kunnen oranje ‘Stop ALS’-polsbandjes worden gekocht; de bandjes worden aan lange
stokken geregen om zo - al lopend tussen de concertbezoekers door – de bandjes aan zo
veel mogelijk bezoekers te kunnen verkopen;
 bij de kassa’s voor de horeca-munten worden de concertgangers er met grote
spandoeken op gewezen dat zij hun overgebleven munten kunnen doneren aan ALS. Bij
de kassa’s en na afloop van het concert staan vrijwilligers met collectebussen om deze
munten - of cash geld - in ontvangst te nemen.
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op grote schermen bij de entree, in de foyer en in de Matchbox (rookruimte) van
Heineken Music Hall worden beelden getoond van Mike Porcaro gekoppeld aan een
oproep tot doneren.
machtigingskaarten voor Stichting ALS Nederland liggen op allerlei informatieplekken en
verkooppunten in de Heineken Music Hall’, zoals op de merchandising stands van Mojo
Concerts en van Toto.

Voorafgaand aan en na afloop van het concert kan ook eenmalig worden gedoneerd aan de
speciale actie ‘Toto voor ALS’ via de site www.alsvrienden.nl
Boegbeeld
Mike Porcaro verliet Toto in 2007 omdat spelen niet meer mogelijk was door toenemende
verlamming van zijn vingers. Op 26 februari 2010 werd officieel naar buiten gebracht dat
Mike Porcaro aan ALS lijdt en dat de band hem wil steunen met een internationale
concerttour. Deze tour is vorig jaar in Japan gestart en zal daar in september van dit jaar ook
weer eindigen. Deze zomer doen ze Europa aan. Het eerste optreden was in Brussel op 21
juni. Daarna volgen optredens in Amsterdam op donderdag 23 en vrijdag 24 juni en daarna
in Engeland, Frankrijk, Scandinavië, Duitsland, Zwitserland en Italië.
Het concert in Brussel in Forest National valt samen met ‘Wereld ALS Dag’ op 21 juni. In
België wordt samengewerkt met ALS Liga, de Belgische evenknie van Stichting ALS
Nederland.
Toto
Toto is een Amerikaanse rockgroep ontstaan in 1976 in Los Angeles. De grootste successen
behaalde de groep in de jaren tachtig. Drie singles van de met zes Grammy Awards
bekroonde LP ‘TOTO IV’ bereikten de Top 10 van de Billboard Hot 100 en hebben bijna dertig
jaar later de status van evergreen. Op 5 juni 2008, een jaar nadat Porcaro de band had
verlaten, stopte de band. Eind februari 2010 maakte de band een reünie bekend met een
begeleidende tour ter ondersteuning van hun bassist, Mike Porcaro die de
diagnose Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) had gekregen. De bekendste nummers die
ook tijdens de concertserie worden gespeeld zijn onder meer ‘Hold the line’, ‘Rosanna’,
‘Africa’, ‘I won’t hold you back’, ‘Stop loving you’, ‘I’ll be over you’ en ‘Pamela’.
___________________________________________________________________________
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Zaal, PR & Event manager,
telefoon (06- 20164256) of e-mail (i.zaal@stichting-als.nl)
Voor meer informatie over het reünieconcert in Heineken Music Hall en/of Mojo Concerts
verwijzen wij u naar www.mojo.nl en www.heineken-music-hall.nl.
Voor meer informatie over TOTO verwijzen wij u naar http://www.toto99.com en
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toto_(band)
ALS – Amyotrofische Laterale Sclerose
ALS is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Door
het langzaam afsterven van de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen,
leidt de ziekte tot progressieve zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp. ALS is
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ongeneeslijk. Patiënten overlijden gemiddeld drie jaar na de eerste verschijnselen, veelal door
zwakte van de ademhalingsspieren.
ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd ontstaan – slechts 5% van de gevallen is familiair
(waarbij in slechts 30% van de gevallen genenonderzoek mogelijk is). ALS komt in de hele
wereld met dezelfde frequentie voor, jaarlijks overlijden er wereldwijd 125.000 mensen aan
de ziekte (in Nederland rond de 450 per jaar).
Stichting ALS Nederland, Zekeringstraat 42, 1014 BT Amsterdam, www.stichting-ALS.nl,
Giro 100.000
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