
Op donderdag 2 oktober 
en vrijdag 3 oktober werd 
er in Leiden zoals elk jaar 
Leidens Ontzet gevierd.  

In de binnenstad van Lei-
den staan op diverse 
plekken grote podia met 
live muziek.  

CEO Evenementen Orga-
nisatie heeft dit jaar hier 
ook een bijdrage aan ge-
leverd.  

Zo stond op donderdag 2 
oktober Little Stef te spe-
len in Bad Habits. Dit op-
treden was binnen, het 
was niet heel erg druk 
maar wel erg gezellig . De 
band heeft veel compli-
menten ontvangen.  

 

Tour de Funk stond op 
een prachtig podium mid-
den in Leiden bij Scarlatti, 

hier was het erg druk en 
ook daar was iedereen 
zeer tevreden.  Zo tevre-
den dat het voor herhaling 
vatbaar is dus wie weet 
staan ze er volgend jaar 
weer!  

Op vrijdag 3 oktober 2008 
mocht All Stars op het 
grote podium bij City Hall 
spelen. Dit optreden was 
gelijk na de optocht. Het 
was natuurlijk ook prach-
tig weer dus lekker druk 
op het plein.  

Meer informatie over deze 
bands kunt u vinden via 
de hyperlinks of op mijn 
website: 

www.c-e-o.nl 

 

 

Leidens Ontzet was succesvol! 

Harpiste Sabine 

Op 24 oktober 2008 heeft 
harpiste Sabine gespeeld 
tijdens een afscheidsre-
ceptie in Hazerswoude-
Rijndijk.   

CEO Evenementen Orga-
nisatie werd gevraagd om 
voor een originele muzi-
kale omlijsting te zorgen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CEO Evenementen Orga-
nisatie heeft op 29 okto-
ber 2008 pianist Fulco 
geboekt voor de Sponsor-
avond van  Voetbalvereni-
ging Hazerswoudse Boys.  
 
15 november 2008 zal  
Fulco optreden tijdens het 
uitje van de vrijwillige 
brandweer.  
 
 

Alice in Wonderbra zal 
op vrijdag 28 november 
2008 een spetterend 
optreden in Lounge Mo-
zaiq te Oud Beijerland 
verzorgen.  
 
Uiteraard is iedereen 
welkom. Ze spelen van 
23.00—2.30 uur.  
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Interessante informatie: 
 
· 28 nov speelt Alice in 

Wonderbra in Lounge 

Mozaiq te Oud Beijer-

land van 23.00—2.30 

uur. 

 

 

· Over alle in deze 

nieuwsbrief ge-

noemde artiesten 

kunt u meer informa-

tie vinden op mijn 

website onder het 

kopje entertainment 

of Klik hier voor 

meer info. 

 

 

Foto’s 2 & 3 oktober 2008 

Pianist Fulco Alice in Wonderbra 

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