
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEO Evenementen Organisa-

tie organiseert dit jaar de mu-

ziek voor Leidens Ontzet op 3 

toplocaties. 

 

Einstein / De Stadthouder 

Voor deze locatie heeft CEO 

Evenementen Organisatie het 

podium, licht & geluid, bands, 

DJ en pontons geregeld. Een 

deel van de Nieuwe Rijn wordt 

ter hoogte van het stadhuis 

dicht gelegd met pontons zo-

dat er meer ruimte is voor het 

publiek. De bands die komen 

spelen zijn op 2 oktober No 

Kiddin (vette blazers, 2 zange-

ressen en een allround dance 

classics repertoire) en Soul-

beach (5 mannen strak in pak 

die weten wat een feestje bou-

wen is, voeg daar nog een 

gastoptreden van Liesbeth aan 

toe en het plaatje is compleet). 

Op 3 oktober spelen The Relic 

(Pop-Rock coverband met een 

geweldige zangeres), Jewelste 

(wie kent ze niet, altijd garantie 

voor succes) en Eighty-Eight 

(8-mans feestband met soul en 

een verrassend repertoire). 

Tussen de bands door zal DJ 

Pieter draaien.  

 

Bad Habits 

Voor deze locatie heeft CEO 

Evenementen Organisatie het 

podium, licht & geluid en de 

bands geregeld. De bands 

die hier spelen zijn op 2 

oktober Blend-it (allround 

coverband met dance clas-

sics repetoire)  en op 3 okto-

ber Mombassa (een leuke 

soul/funkband met veel 

blazers, als dit geen feest 

wordt….).  

 

Scarlatti 

Voor Scarlatti heeft CEO 

Evenementen Organisatie 

net als vorig jaar de band 

Tour de Funk geboekt. TDF 

behoort tot de top van co-

verbands in NL, wordt abso-

luut een feest!  

Dit jaar komen ze samen 

met DJ Miss Brown op 2 

oktober! Het licht en geluid 

is ook door CEO Evenemen-

ten Organisatie geregeld 

zowel voor 2 als 3 oktober. 

Op 3 oktober speelt zoals 

elk jaar Hans Dulfer, ge-

boekt door Scarlatti zelf.  

 

Een uitgebreid programma 

kun je vinden in LOS Maga-

zine. 

 

CEO Evenementen Organi-

satie wenst iedereen een 

heel leuk en gezellig 2 & 3 

oktober toe! Geniet ervan en 

hopelijk tot ziens bij één van 

‘onze’ podia! 

Jaargang 2 

September 2009 

Nieuwsbrief 

Live optredens: 

• 2 oktober: Tour de Funk 

en DJ Miss Brown bij 

Scarlatti vanaf 21.00 uur  

• 2 oktober: Blend-it bij Bad 

Habits vanaf 21.00 uur. 

• 2 oktober: No Kiddin van-

af 21.00 uur en Soulbeach 

vanaf 23.00 uur bij Ein-

stein/De Stadthouder. 

•  3 oktober: The Relic 

vanaf 14.30 uur, Jewelste 

vanaf 17.30 uur en EIghty-

Eight vanaf 21.00 uur bij 

Einstein/De Stadthouder. 

• 3 oktober: Mombassa 

vanaf 19.00 uur bij Bad 

Habits. 

 

Afmelden voor de nieuws-

brief van CEO Evenementen  

Organisatie, mail naar: 

 info@ceo-evenementen.nl 
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