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't Zomert in Breendonk met Coco Jr. XL
podium alles
podium muziek

Korte Info
Deze informatie is niet meer actueel!
In Breendonk zetten we een brok zwoele charme op het podium. Iemand die met een vingerknip
het publiek in gang kan zetten. Het wordt daar lekker warm.

Wanneer
zaterdag 28 juli 2018 van 20.00u

Waar
naam :

Breendonk‐Dorp

adres :

Breenddonk‐Dorp
2870 Breendonk (Puurs‐Sint‐Amands)

Contact
Telefoon:

03 890 76 20

e‐mail:

vrijetijdsloket@puurs.be

Info
Coco Jr. XL
Hij begon zijn carrière als DJ van de legendarische Gentse discotheek ‘Cirque Central’,
ongetwijfeld een van de meest funky danstenten die de stad ooit heeft
gekend. Daarna stapte hij 20 jaar geleden in het succesverhaal van The Dinky Toys en reeg hij de
hits aan elkaar.
Na een geslaagde reünie‐tour met The Dinky Toys vorig jaar heeft Coco Jr. besloten om met zijn
fantastische partyband ‘The All Stars’ terug volop te toeren.
Hij is een podiumbeest, een top‐entertainer, die zonder moeite een publiek kan inpakken. Een
altijd enthousiast en overtuigend zanger/rapper, gezegend met een uniek, gepatineerd
stemgeluid.
Dit voorjaar zal Coco jr. volop in de aandacht staan dankzij zijn deelname aan het nieuwe
seizoen van 'Liefde voor Muziek'… Verwacht je op zaterdag 28 juli zowel aan de hits van The
Dinky Toys, aangevuld met de hits die voortkomen uit ‘Liefde voor Muziek’ en andere covers.
Een ervaren entertainer én actueel volop in de spotlight in 2018.
Soul 4 You
Het mag al eens uiterst dansbaar, grappig en entertainend zijn en de beste soul en funk‐
nummers van de laatste 4 decennia vormen slechts een springplank voor wat een heuse
muzikale roller coaster blijkt. Weinig genres of al dan niet vergeten hits euhm … ontspringen hier
de dans.
‘t Is een coverbandje, ja maar wat voor één.
Met de steun van de Vlaamse Overheid.
Cocojr. & The All Stars 2018

Soul4You AB Brussels 2017

Organisatie
naam :

cc Binder Puurs

