
 

Zoekt u iets bijzonders voor 

uw evenement. CEO Evene-

menten Organisatie is altijd 

op zoek naar leuke, origine-

le maar vooral goed acts.  

 

Een voorbeeld hiervan is de 

stelt act Je suis ici Louis! 

Een ontwapenende solo-

voorstelling over verloren 

liefde, dromen en weer wak-

ker worden in de werkelijk-

heid. Of toch niet...? Het 

verhaal duurt 15 minuten en 

wordt verteld met een com-

binatie van dans en mime, 

begeleid door swingende 

muziek. 

Meer info: 

www.ceo-evenementen.nl 

Het lijkt nog ver weg, 2 & 3 

oktober, maar de voorberei-

dingen zijn al volop aan de 

gang.  

CEO Evenementen Organi-

satie is momenteel bezig met 

het maken van voorstellen 

voor 3 verschillende locaties 

in Leiden.  

 

Het dak moet er overal van-

af, als het aan CEO Evene-

menten Organisatie ligt dan 

gaat dat zeker lukken.  

 

Wat het precies gaat worden 

en waar dat houden we nog 

even geheim. Zodra alles 

rond is zal dit bekend ge-

maakt worden.  

Vier beeldmooie violistes met 

passie, uitstraling en veel po-

wer. Geen Stradivarii, maar 

hightech strings. Een eigen-

tijdse sound met een mix van 

klassiek en popmuziek, ge-

bracht door geschoolde topmu-

sici die op het podium een me-

tamorfose ondergaan. 

Dankzij hun 4 verschillende 

nationaliteiten is er een duide-

lijk thema dat als een rode 

draad door hun showblok heen 

is geweven. The Exclusive 

Strings musiceren volledig 

draadloos, wat de nodige inter-

actie met het publiek garan-

deert. 

Meer info: 

www.ceo-evenementen.nl 

Jaargang 2 

Stelt Act 

SPNHC Bridging Continents 2009 

Het congres SPNHC (Society 

for the Preservation of Natural 

History Collections) met als 

thema Bridging Continents 

wordt dit jaar georganiseerd 

van maandag 6 t/m vrijdag 10 

juli 2009.  

 

CEO Evenementen Organisa-

tie heeft voor dit congres op 

donderdag 9 juli 2009, een 

videodiscoshow geboekt. Dit 

is een drive in show met DJ 

maar met als extra, 2 grote 

schermen waar foto’s, logo’s, 

en ander beeldmateriaal van 

het congres op vertoond zal 

worden. Dit beeldmateriaal 

wordt gemixt met videoclips 

uit de 70’s, 80’s & 90’s. The-

ma zal gedurende de hele 

dag en avond terugkomen.  

Als locatie is gekozen voor 

het prachtige Arsenaal in 

Leiden.  

 

Juli 2009 

Nieuwsbrief 

Interessante informatie: 

• 2-5 juli: Lakenfeesten in 

Leiden.  

• 2 juli: Out of Control treedt 

op tijdens de Lakenfeesten 

op Stadhuisplein in Lei-

den. Vanaf 22.00 uur. 

• 3 juli: Agogo treedt om 

22.00 uur op, op het Stad-

huisplein in Leiden.  

• 2-5 juli: Leiden Culinair op 

de Garenmarkt in Leiden. 

• 5 juli: Optreden van Lady 

and the Tramps bij Leiden 

Culinair.  

• 5 juli: Gouden Pet Festival 

in Leiden. Omgeving 

Hooglandse Kerk en 

Burcht.  

Afmelden voor de nieuwsbrief 

van CEO Evenementen  

Organisatie, mail naar: 

 info@ceo-evenementen.nl 
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2 & 3 oktober  Exclusive Strings 


