
Haven geopend: 17:00
Aanvang Programma: 18:45

Roei & Zeilvereniging, Not. d’Aumerielaan, Reeuwijk

Rotary Reeuwijk & Lions Gouda-Reeuwijk 
presenteren: 

Zaterdag 6 juni
Muziek aan de Plas 2020
Locatie: Roei en Zeilverenging “Gouda”, Notaris D’Aumerielaan in Reeuwijk

De opbrengst van dit  evenement gaat naar 
extra AED’s in Gouda en Reeuwijk 

en AED-cursussen op de middelbare 
scholen in Gouda. 

VERKOOP & INFORMATIE: WWW.MUZIEKAANDEPLAS.NL



Het voorprogramma wordt verzorgd door: ONE-TWO-TRIO

DE ONE TWO TRIO HUSTLE SHOW
Een uniek live concept waarmee de band bij Edwin 
Evers op Radio 538 en radio Veronica hoge ogen 
gooit. Twee nummers worden door de huisband van 
'Evers staat op’ qua tekst en melodie volledig door 
elkaar gehustled. Twee kandidaten moeten 
vervolgens de titels en uitvoerenden ontcijferen. 
Inmiddels is The Hustle Show door het enorme 
succes een vast onderdeel geworden van de live 
shows! Door de spontane interactie die er ontstaat 
gaat het publiek direct meeraden en voor je het weet 
zingt en danst iedereen mee! 
'De One Two Trio Hustle show' is uniek en kwalitatief 
top-entertainment waarmee One Two Trio zijn naam 
als live entertainers nogmaals landelijk bevestigt.

BRICKHOUSE heeft een solide reputatie opgebouwd 
als een feestband met een unieke podiumpresentatie, 
vol energie en enthousiasme. 

Muzikaliteit en entertainment zijn kenmerkend voor 
deze superieure coverband. Deze Nederlandse band 
heeft jarenlange ervaring op zowel privé- als 
bedrijfsevenementen in zowel binnen als buitenland 
(waaronder meerdere optredens in verschillende 
Europese landen, het Midden-Oosten en de 
Verenigde Staten).

De twee vocalisten zijn uniek, in combinatie met de 
fantastische ritmesectie (gitaar, bas, drums en 
toetsen) zorgen ze voor een onvergetelijk muzikaal 
event. Het repertoire bestaat uit Hedendaagse hits in 
combinatie met old school Soul en Disco classics. Met 
veel humor wordt het publiek ook steeds betrokken bij 
het optreden en maakt hiermee echt deel uit van de 
show.

De hoofdact dit jaar: BRICKHOUSE

Muziek aan de Plas 2020
Programma

De Afterparty wordt verzorgd door: DJ Rens


