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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Het Limburgs Leed – Live in Paradiso
Een gezellig avondje Limburgse muziek

Een unieke feestavond van, voor en door Limburgers. LIVE in Paradiso.
Met een bijzonder programma dat een ode is aan de zuidelijke way of

1 dag vanaf
 p.p.
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life, het typisch Limburgse ‘leed’ en onvermijdelijk, het rituele in- en
aanhaken. Ode aan het Limburgse leed Op 28 oktober komen ze
allemaal voorbij: kleine leedjes met een traan en het grootste leed
(hits en krakers) met een lach. Aangevoerd door Hein Simons en
Beppie Kraft zullen 12 Limburgse artiesten die met hun werk sinds
jaar en dag in de top van de Limbo Top 100 bivakkeren acte de
préséance geven. De artiesten worden door een 8-koppige band,
inclusief accordeon, begeleid. De presentatie van de avond is in
handen van een man die in Holland als side kick bekend werd bij RTL
Late Night en in het zuiden wereldfaam geniet als tweevoudig
winnaar van de Limbo Top 100 : Lex ‘ Nao t Zuuje’ Uiting.

 

Interesse in dit evenement? Reserveer dan via deze link de
toegangskaarten en het busvervoer naar Paradiso Het Limburgs Leed

De tickets worden verwerkt door Tibbaa.

Jacobs Travel in samenwerking met Mediaguide organiseren dit
evenement.

Dag 1 - Maandag 28-10-19

Vertrek naar Paradiso in Amsterdam voor een gezellig avondje
Limburgse Muziek.

Zaal open:  18.30 uur.

Programma: 20.00 – 23.00 uur.

Met: Hein Simons, Beppie Kraft, Hadewych Minis, Frans Pollux, Ge
Reinders, Ton & Henk, Erwin Brepoels, Gino Fey, Bjorn en Mieke,
Marleen Rutten, Schintaler. Begeleiding: Live band inclusief
accordeonist Bart Storcken. Presentatie & zang: Lex Uiting.
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