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Op zaterdag 2 juni wordt de ijsbaan van Den Burg voor de
eerste keer omgetoverd tot een geweldige concertlocatie.
Dit keer verzorgen de Nederlandse artiesten Roel van
Velzen, Gers Pardoel en Handsome Poets een spetterend
optreden. Het evenement wordt afgesloten met de
welbekende Q-music foute party. Het belooft weer een
prachtig event te worden, dat geen feestbeest wil missen!

Dit jaar wordt het één groot feest! Roel van Velzen met
zijn hits en covers, Gers Pardoel met een legio aan hits
en Handsome Poets maken er een waar spektakel van.
Roel van Velzen en Gers Pardoel waren bijvoorbeeld te
zien bij Vrienden van Amstel Live en hun optredens
zijn vaak binnen no time uitverkocht.
Ongeveer 2500 bezoekers zullen op 2 juni 2018 aanwezig
zijn bij het concert op de ijsbaan. Net als vorig jaar kunnen
Texelaars via een speciale voorverkoop tickets bemachtigen.
Het evenement zal een gevarieerde doelgroep trekken,
bestaande uit (Texelse) muziekliefhebbers, concertbezoekers
en feestbeesten.

Om van deze avond net zo’n groot succes te maken als de
vorige editie, zoeken wij enthousiaste sponsors! Jij laat deze
unieke kans om jouw bedrijf onder de aandacht te brengen
bij een groot publiek én tegelijkertijd een Texels evenement
te steunen toch niet lopen?
Bekijk de mogelijkheden hieronder.

Bereik de doelgroep!
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