
VRIJDAG 

Op vrijdag 29 augustus 2008 
zijn Bas en Jolanda getrouwd. 
Ze hadden via CEO Evene-
menten Organisatie de band 
geboekt.  En …. Het was een 
succes. Ze vonden de band 
geweldig, kregen veel compli-
menten en zijn uiterst tevreden 
over de service van CEO Eve-
nementen Organisatie! 

Voor meer info: klik hier 

ZATERDAG 

Op zaterdag 30 augustus 2008 
heeft Sambalanço op de jaar-
markt in Hazerswoude-Dorp  
gespeeld. 

Het was prachtig weer en er 

waren veel mensen op de 
been. Sambalanço heeft op 3 
verschillende plekken ge-
speeld (Ambachtsplein, Dorps-
straat en Raadhuisplein) op 
alle plekken was er veel pu-
bliek.  

Ook de workshops die gege-
ven werden door de bandleider 
van Sambalanço waren leuk. 
Het viel in eerste instantie niet 
mee om de voorbijgangers zo 
ver te krijgen dat ze deelna-
men aan de workshop maar 
toen er eenmaal een paar 
enthousiaste mensen meede-
den was er snel een leuke 
groep.  

ZONDAG 

Op zondag 31 augustus was 
het Coverband Festival in 
Noordwijkerhout. Ook zondag 
was het schitterend weer en er 
waren veel mensen op het 
festivalterrein.  
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Interessante informatie: 
 
Leidens Ontzet 
 
CEO heeft een aantal leuke 
bands neergezet tijdens het 
Leidens Ontzet op 2 en 3 
oktober.  
 
Little Stef zal spelen in Bad 
Habits op het binnen podi-
um op 2 oktober tussen 
21.00 -1.00 uur.  
 
Tour de Funk zal 2 oktober 
spelen op buitenpodium bij 
Scarlatti tussen 21.00—1.00 
uur. 
 
Op 3 oktober zal All Stars 
spelen bij City Hall op het 
buitenpodium tussen  
15.00 - 18.00 uur. 
 
 

 
Afmelden voor nieuwsbrief: 
mail naar: info@c-e-o.nl 
 
 
 
 
 
 
CEO Evenementen Organisatie 

 
Julianastraat 28 
2316 NZ  LEIDEN 
06-303 19 212 
 
claudia@c-e-o.nl 
 
www.c-e-o.nl 
 
 

10 jarig bestaan TriOpSys 
 
Op 1 oktober 2008, zal TriOpSys 
haar 10-jarig bestaan vieren 
samen met haar relaties, leve-
ranciers en personeelsleden. Het 
thema van de dag is toekomst in 
de breedste zin van het woord.  
 
CEO Evenementen Organisatie 
heeft geholpen met de invulling 
van het programma. 
 
Naast een gezellige borrel en 
een BBQ, zal er een aurafoto-
graaf aanwezig zijn, een waar-
zegger en allerlei gadgets en 
moderne snufjes.  
 
Een lounge DJ zal de muzikale 
omlijsting voor zijn rekening ne-
men.  

Eindejaarsgala PCH 
 
CEO Evenementen Organisatie 
is druk in de weer met het organi-
seren van het eindejaarsgala van 
de Porsche Club Holland.  
 
Vorig jaar heeft CEO Evenemen-
ten Organisatie alleen de band 
geregeld tijdens het eindejaars-
gala, dit jaar dus het hele feest.  
 
Ondertussen heeft CEO Evene-
menten Organisatie ook de muzi-
kale omlijsting van de nieuw-
jaarsreceptie afgelopen januari 
mogen verzorgen.  
 

Laatste weekend augustus was succesvol 

CEO Evenementen Organisatie 

Ik doet samen met nog 2 heren 
de bandselectie voor dit festi-
val. Ook dit jaar zijn we erin 
geslaagd om een leuke line-up 
van bands te programmeren.  

Elke band moest naast hun 
eigen repertoire één nummer 
van Queen spelen. Het festival 
werd spetterend afgesloten 
door de beste Queen Cover-
band van Europa Miracle.  

 

 

 

 

 

 

De winnaar van het Cover-
bandfestival 2008 is Shinbone 
geworden. Ronnie Sober & de 
Tobbers hebben de tweede 
prijs gewonnen en de winnaar 
van  vorige jaar All Stars werd 
dit jaar derde.  

Ronnie Sober & de Tobbers 
was ook nog de band die het 
Queen nummer het origineelst 
heeft gebracht en kreeg ook 
daarvoor nog een eervolle 
vermelding.  

Kerstfeest S. Oliver 
 
De datum voor het kerstfeest van 
S. Oliver staat vast. Er is geko-
zen voor een prachtig kasteel in 
Limburg.  
 
Het kerstfeest zal een thema 
krijgen. De locatie, het decor, het 
buffet en de artiesten, alles is 
aangepast aan het thema.  
 
Welk thema kan ik nog niet zeg-
gen want het moet zo lang moge-
lijk een verrassing blijven voor 
het personeel.  
 
CEO Evenementen Organisatie 
organiseert het gehele feest, de 
locatie, de aankleding , de pro-
grammering en het buffet.   


