Referentielijst Los del Sol
Op TV zijn wij regelmatig te zien, in o.a. Man bijt hond (i.v.m. overlijden Prins Claus), NOS
journaal (fragmenten evenementen en festivals), VTM journaal (fragment festival), RTL4 (De
verassing en Koffietijd) en bij vele lokale TV-omroepen.
Wij verzorgden muziek, show en entertainment deze afgelopen jaren voor o.a.
*100 jaar Univé

(1300 gasten)

* OTAN (Brussel) personeelsfeest
* Vlaams Neutraal ziekenfonds Aalst. Personeelsfeest
* Dexia-bank Waregem, Personeelsfeest
* Kbc-bank Brussel, Personeelsfeest
* Philips Ubizen (Leuven), Personeelsfeest
* Philips Roosendaal (Sinterklaasshow 200 kids)
* Oracle (Sinterklaasshow 800 kids)
* Shell Rotterdam (personeelsfeest, kerstshow personeel én Sinterklaasshow kids)
* Daf Eindhoven (regelmatig)
* Koninklijke Marine Den Helder (regelmatig)
* Total Petrofina Antwerpen (personeelsfeest i.v.m. 1000 dagen zonder bedrijfsongeval)
* DHL worldwide network SA/NV (dinershow na internationale meeting)
* ICI Belgium NV- Westerlo (personeelsfeest)
* Accenture Belgium - Rochefort (Personeelsfeest alle filialen België)
* Ikea, div. filialen Nederland, zowel personeelsfeest als mobiele animatie in de filialen
* Gibo-groep Nederland, tijdens alle ROC ondernemerscongressen in heel Nederland
* Hotels van Oranje, Noordwijk aan zee
* Bose N.V- Hasselt (personeelsfeest)
* Intercontinental Group (Hotel group, met Holiday In, Crowne plaza) - Braziliaanse
beurspresentatie, themafeesten
* Opening Rabobank Heinenoord
* Personeelsfeest ABN
* Ibis hotel Gent + Novotel Gent. Internationale meeting hotelmanagers met aansluitend feest
* Sunparcs - personeelsfeest + thema-avonden park
* Vion -Boxtel-Spaans personeelsevent 3000 personen
* Siemens VDO TRADING bv- afscheid directeur
* DHL-BENELUX -Event na Meeting top DHL world-wide

*De Doelen, Rotterdam, Eenheid is kracht Awardshow (met als
genodigden; president van Liberia, president van Suriname en
Nederlandse minister binnenlandse zaken e.a.) met act; ApacheIndianenduo met panfluiten.

* Wij openden reeds twee attracties in Oceade (Brussel) samen met o.a. de familie
Planckaert en Jean-Marie Pfaff. De Bounty Craft werd geopend met een Caribische show,
De Caribbean Madnes in Pirates of the Caribbean stijl. Uitgezonden op TV! (Belgisch
journaal)
* Voor de Spaanse vuelta (Spaanse wielerronde) in Drenthe verzorgden wij een aantal
optredens, o.a. in het voetbalstadion van Emmen, het hoofdpodium in Assen, Zutphen,
maar ook in Meppel en Veendam bij de opening van het sportgala.
Veel grote bedrijven kiezen voor Los del Sol.
* Los del Sol was gedurende jaren maandelijks te zien in 's Nederlands
grootste partycentra; Preston Palace, De Bonte Wever, Kernwasser
Wunderland (Duitsland)
* Mexicaanse show in de Efteling (bij attractie Pirañas)

* Centerparcs
* Mexicaanse weken Mc. Donalds (alle Mc. Donalds filialen Nederland)

* Veel geziene artiest in verschillende Casino's. O.a. gespeeld voor alle
Hommerson Casino's in Nederland, i.v.m. jubileum 110 jaar
Hommerson (2006). Maar ook bijv. Fairplay Casino Almere, Jack's
Casino Roosendaal, Holland Casino Rotterdam, Holland Casino
Groningen, Holland Casino Eindhoven en casino Oostende kozen voor
Los del Sol.

*Op festivals is Los del Sol veel gevraagd. O.a veel gezien op Fiesta del Sol, Festival
Mundial, Bevrijdingsfestival Roermond, Dias Latinos, Beleuvenissen, Rio Borgerhout, Kortrijk
Zomerfestival e.a.

Uiteraard is deze lijst bij lange na niet compleet. Het zou voor de bezoekers op onze site te
saai worden als wij alle bruiloften, personeelsfeesten, partycentra, recepties, openingen,
evenementen, winkelcentra, braderieën, instellingen, rusthuizen en verzorgingstehuizen,
privéfeesten, Sinterklaas en kerstshows bij naam zouden noemen. Wij hopen dat niemand
zich gepasseerd voelt als zijn evenement/feest niet op deze lijst voorkomt.

