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Nieuwsbrief
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Interessante informatie:

·

·

28 nov speelt Alice
in Wonderbra in
Lounge Mozaiq te
Oud Beijerland
vanaf 23.00 uur.

Over alle in deze
nieuwsbrief genoemde artiesten
of arrangementen
kunt u meer informatie vinden op de
website.

Centocor

Danone

PCH

Een medewerker van Centocor kwam met de vraag
of CEO Evenementen Organisatie een GPS-tocht
kon uitzetten voor circa 30
personen, waarbij het doel
is in verschillende Leidse
restaurants een hapje eten.

De 45 medewerkers van de
IT-afdeling van Danone
gaan op 19 november met
professionele TV camera’s
een Company Commercial
maken.

CEO Evenementen Organisatie is bijna klaar met de
organisatie van het eindejaarsgala voor de leden van
de Porsche Club Holland.

Het maken van een Company Commercial is leuk,
leerzaam en goed voor
teambuilding.

Het feest zal plaatsvinden
in een mooi kasteel in een
prachtige omgeving in Limburg.

In groepen van max. 15
personen wordt een film
gemaakt. Men begint met
een brainstormsessie, vervolgens worden de taken
verdeeld (regie, camera,
licht, geluid, acteurs, actrices). Daarna kan men starten met filmen. Uiteraard
wordt er vooraf uitleg gegeven over de apparatuur.

Naar verwachting zullen er
tussen de 30 en 40 Porsches rond 16.00 uur arriveren.

Natuurlijk kan dat geregeld
worden! Allereerst heeft
CEO Evenementen Organisatie contact opgenomen
met een aantal horecagelegenheden. Afspraken waren snel gemaakt. Ook de
horecagelegenheden vinden het een leuk idee, een
GPS-restaurantentocht
door Leiden. De geselecteerde locaties liggen in het
mooiste deel van Leiden en
beschikken allemaal over
een aparte ruimte waar
groepen kunnen eten.
Op 25 november zal dit
afdelingsuitje gaan plaatsvinden.
Meer informatie kunt u vinden op de website:
www.c-e-o.nl

Als men klaar is met filmen
wordt alles afgemonteerd
en daarna worden de filmpjes met z’n alle bekeken.
Deze workshop duurt ongeveer 5 uur.

We beginnen met een luxe
ontvangst met prosecco en
hapjes, vervolgens kan
men genieten van een
heerlijk buffet. Tijdens het
buffet zal Parata optreden
en de avond wordt afgesloten met een gezellige feestavond waar Let’s go Bananas zal zorgen voor de
muzikale omlijsting.

Meer informatie kunt u vinden op de website:
www.c-e-o.nl

Onderstaand entertainment is te boeken via CEO Evenementen Organisatie

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

CEO Evenementen Organisatie

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

It is Christmastime!

Zingende Kerstboom

Zingende Kerstmannen

Een show die geheel in het
teken staat humor, zang,
dans, entertainment en
uiteraard kerst. Schitterende
kostuums, special effect en
een prachtig decor zijn
slechts enkele aspecten die
aan bod zullen komen.
Kortom een avond waarbij u
zich geen moment hoeft te
vervelen.

Tijdens de donkere grauwe
dagen rond kerst brengen
kleurrijke bomen een aangename sfeer. Zo zijn er bomen met
gouden of zilveren ballen, met
witte of gekleurde lichtjes,
maar een hele speciale vonden wij in het bos: een grote
boom met zingende piek en kerstballen.

Deze Kerstmannen nemen u
mee op een muzikale wereldreis, waarbij Hollandse vrolijkheid gecombineerd wordt met
Zuid-Amerikaanse warmte.
Instrumentalen uit allerlei landen worden afgewisseld met
theatrale liederen (in meer dan
5 talen) en romantische intermezzo' s.
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