
 

Ook dit jaar heeft CEO Eve-

nementen de Stichting Jaar-

markt Hazerswoude-dorp 

geholpen met het samen-

stellen van een leuk, opval-

lend en afwisselend pro-

gramma.  

Zo zal op zaterdag 29 au-

gustus de Jaarmarkt geo-

pend worden met de op-

tocht. Voor de optocht uit 

gaan kinderen van Circus 

Acrobatico, na de optocht 

zullen deze kinderen nog 

een spetterende show ge-

ven van circa 20 minuten.  

Verder zullen er gedurende 

de dag tussen 11.00—16.00 

uur diverse optredens zijn 

van, Steltlopers van Raafthe-

ater en van de Hartendames, 

die het publiek op een leuke 

manier zullen aanspreken en 

vermaken. Het belooft weer 

een leuk en gezellig evene-

ment te worden.  

 

Meer info: 

www.ceo-evenementen.nl 

Op zondag 30 augustus 2009 is 

er weer een editie van het Co-

verband Festival in Noord-

wijkerhout.  

 

Ook dit jaar heeft CEO Evene-

menten Organisatie weer ge-

holpen met de bandselectie 

voor dit festival.  

 

Het is elk jaar weer moeilijk om 

een goede afwisselende line-up 

te programmeren maar het is 

ons wederom gelukt. Het thema 

voor alle bands dit jaar is U2, 

dat wil zeggen dat elke band 

naast hun eigen repertoire, 1 

nummer van U2 moet spelen. 

Een vakkundige jury zal alle 

bands beoordelen en aan het 

einde van de dag de winnaars 

bekend maken.  

 

Als afsluiter hebben we een 

steengoede U2 Coverband 

U22U geboekt.  

 

Het is een gratis festival waar 

naast de muziek ook voor kin-

deren genoeg te doen is.  

Je bent dus van harte welkom! 

Meer info: 

www.stichtingcfn.nl 

Jaargang 2 

Jaarmarkt Hazerswoude-dorp 

CEO Evenementen Organisa-

tie heeft op 2 & 3 oktober op 3 

verschillende locaties muziek 

neergezet.  

 

Einstein & De Stadthouder 

Bij Einstein en De Stadthouder 

wordt er weer een gezamenlijk 

podium neergezet. Dit jaar zal 

op 2 oktober vanaf 21.00 uur 

No Kiddin spelen en daarna 

Soulbeach.  

Op 3 oktober opent The Relic 

om 14.30 uur met daarna 

Jewelste. De avond wordt 

afgesloten met Eighty-Eight.  

 

Bad Habits 

Op 2 oktober staat Blend-it te 

spelen vanaf 21.00 uur. En 

op 3 oktober speelt Mombas-

sa vanaf 19.00 uur. Het geluid 

wordt verzorgd door Studio 

336 uit Voorschoten.   

 

Scarlatti 

Op 2 oktober staat bij Scarlatti 

de band Tour de Funk te 

spelen in combinatie met DJ 

Miss Brown vanaf 21.00 uur. 

Augustus 2009 

Nieuwsbrief 

Interessante informatie: 

• 29 augustus: Opening 

van de Jaarmarkt Hazers-

woude-dorp met o.a.   

Circus Acrobatico tussen 

9.45—11.00 uur. Gratis 

toegang.  

• 29 augustus: Diverse 

optredens van o.a Raaf-

theater en de Harten-

dames. Tussen 11.00—

16.00 uur op de Jaarmarkt 

in Hazerswoude-dorp. 

Gratis toegang.  

• 30 augustus: Diverse 

bands zullen elk 30 minu-

ten optreden tijdens het 

Coverband Festival in 

Noordwijkerhout. Vanaf 

13.00 uur, gratis toegang.  

 

Afmelden voor de nieuwsbrief 

van CEO Evenementen  

Organisatie, mail naar: 

 info@ceo-evenementen.nl 
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