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Interessante informatie:
• 27 juni: Tijdens de Leidse
Waterdagen speelt Bazooka Joe op een boot. Deze
boot vaart door de grachten van het centrum van
Leiden. Ze spelen tussen
19.30-22.30 uur.
• 2-5 juli: Lakenfeesten in
Leiden.
• 3 juli: Agogo treedt op
tijdens de Lakenfeesten op
Stadhuisplein in Leiden.
• 2-5 juli: Leiden Culinair
• 5 juli: Optreden van Lady
and the Tramps bij Leiden
Culinair.
•

5 juli: Gouden Pet Festival
in Leiden.

Afmelden voor de nieuwsbrief
van CEO Evenementen
Organisatie, mail naar:
info@ceo-evenementen.nl

Jubileumfeest

Familie-uitje

Waterdagen

De Koning Accountants &
Adviseurs bestaat dit jaar 15
jaar en dat moet goed gevierd worden. Niet met zomaar een leuk uitje ergens
in NL, nee met het hele
personeel en partners een
weekend naar de zon!

Zondag 21 juni heeft CEO
Evenementen Organisatie
een familie-uitje georganiseerd voor een groep van
circa 25 personen. De leeftijd
van deze groep varieert tussen de 3-80 jaar.

Net als vorig jaar heeft CEO
Evenementen Organisatie ook
dit jaar weer een band geregeld
tijdens de Waterdagen in Leiden. Dit evenement zal plaatsvinden op zaterdag 27 juni en
dit jaar speelt de Leidse band
Bazooka Joe!

Het Surprise Weekend zal
zijn van 5-7 juni. Ze gaan
naar Valencia. We hebben
een leuk programma samengesteld. Het thema van
dit weekend is Expect the
Unexpected!
Het personeel had tot op het
laatst geen idee waar ze
naar toe zouden gaan en
wat ze gingen doen. Elke
keer kregen ze een sms,
een mailtje of een kaartje
met een aanwijzing en op
het laatst een inpaklijst.
Wat ze kunnen verwachten?
In elk geval een goed hotel,
een sunset-cruise met een
catamaran, een leuke citygame en lekker eten en
drinken.
Dus vooral genieten!

We beginnen met een leuke
sloepentocht . We zullen een
vaartocht maken naar De
Kaag. Er wordt een tussenstop gemaakt op het Kaageiland voor een drankje en
daarna varen we weer terug
naar Leiden.
Dan zal iedereen ontvangen
worden met een hapje en
een drankje en krijgt men
uitleg over de GPSwandeling door het centrum
van Leiden.
Na de GPS-wandeling gaat
deze groep heerlijk eten en
hebben ze de keus uit een 3gangen diner.

Meer informatie:
www.ceo-evenementen.nl

Hun podium is een boot en zij
worden door de grachten van
het centrum van Leiden gevaren.
Ze zullen spelen van 19.3022.00 uur met eventueel een
uitloop naar 22.30 uur.

Meer info:
www.ceo-evenementen.nl

Agogo toch in Leiden!!!
CEO Evenementen
Organisatie
Julianastraat 28
2316 NZ LEIDEN
06-30319212
claudia@ceo-evementen.nl
www.ceo-evenementen.nl

I.v.m. het drama dat zich op
Koninginnedag heeft voltrokken heb ik mijn band Agogo
voor die dag, helaas moeten
annuleren. Maar ik heb samen
met de organisatie een goed
alternatief gevonden.
Agogo zal tijdens de Lakenfeesten op vrijdag 3 juli bij
Cityhall op het Stadhuisplein

spelen. Dit is natuurlijk ook
een prachtige plek om te
spelen, met veel publiek.
Dus een goed alternatief.

Agogo is een spetterende
coverband met een swingend
repertoire. De bezetting bestaat o.a. uit 2 zangeressen
en een vette blazerssectie! Dit
optreden mag je niet missen!

Meer info:
www.ceo-evenementen.nl

