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Nieuwsbrief
CEO Evenementen Organisatie
CEO boekt Sambalanço voor jaarmarkt in
Hazerswoude dorp

Interessante informatie:
·

30 aug Jaarmarkt in
Hazerswoude Dorp met
o.a. sambagroep Sambalanço en nog vele
andere optredens.

·

30 aug Woodstock aan
de Maas met o.a. de
Joe Cocker Tributeband Maddogs and
Englishmen om 19.30
uur.

·

30 aug Finale van het
Leids Festival van het
Levenslied op het Rapenburg.

·

31 aug Coverband
Festival in Noordwijkerhout vanaf 13.00 uur.

Op 30 augustus 2008 zal
Sambalanço op de jaarmarkt in HazerswoudeDorp 3 keer optreden op
verschillende plekken. Aansluitend zal bandleider Michael de Miranda 3 workshops geven waaraan u
zelf kunt deelnemen. Elke
workshop duurt zo’n 30
minuten.
Iedereen kan meedoen met
deze workshops, dus ook
als je nog geen ervaring
hebt met percussie.
Sambalanço is een sambagroep uit Rotterdam. Deze
percussiegroep bestaat uit
zo'n 40 personen. De groep
is opgericht in 1995 en
staat onder muzikale begeleiding van Michael de Miranda. Sambalanço is ook
een vereniging en wil zoveel mogelijk mensen met
elkaar percussie laten spelen en optreden door het
hele land.

te vinden in de arrangementen. De muziek van
Sambalanço is voor een
deel standaard en voor een
deel zelf geschreven. De
meest bekende ritmes zijn
Samba, Samba Reggae,
Timbalada en Afoxé. Ten
opzichte van andere sambabands heeft Sambalanço
een geheel eigen en unieke
sound!

Meer informatie: mail
naar claudia@c-e-o.nl of
bel 06-30319212

De swingende muziek van
Sambalanço is voornamelijk gebaseerd op Braziliaanse muziek, daarnaast
zijn er ook Cubaanse en
Afrikaanse invloeden terug

Coverbandfestival
Noordwijkerhout
Op zondag 31 augustus
2008 vindt in Noordwijkerhout het 7e Coverband festival plaats!
Het festival wordt georganiseerd door de Stichting Coverband Festival Noordwijkerhout. Deze stichting heeft
als voornaamste doel om de
popmuziek in Noordwijkerhout en omgeving in de
breedste zin van het woord te
promoten. Tijdens eerdere
edities is er ook altijd een
'muzikale rode draad' gevoerd. Zo kwamen 'Doe
maar', 'Golden Earring',
'Madonna', 'K3', ABBA en
Sting al eens aan bod.
Ook dit jaar zijn alle bands
weer verplicht 1 nummer van
een bekende topact vertolken.
De verplichte coverartiest
voor 2008 is: Queen!
Kijk voor meer informatie:
www.stichtingcfn.nl

Onderstaand is ook te boeken via CEO Evenementen Organisatie
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mail naar: info@c-e-o.nl
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Powerturnen, een eigenzinnig uitgevoerd motorvoertuig
dat alleen door twee personen is te besturen, tegelijk!
Het voertuig de Powerturn
wordt aangedreven door
twee motoren en heeft twee
gashendels. Maar dat niet
alleen, het voertuig heeft
geen stuur.
En om de eigenzinnigheid
nog maar eens te benadrukken heeft het ook nog een
paar zwenkwielen i.p.v. van
gewone wielen met een vaste as en geen rem!

Dit is een van de vele leuke
activiteiten die te boeken is
via CEO Evenementen Organisatie. Voor meer informatie over Powerturnen of
andere larrangementen klik
op onderstaande link.
www.c-e-o.nl
Voor vragen mail of bel
CEO Evenementen Organisatie

