
10 september 2015, Amsterdam 

De Historische Kelders in Arnhem zijn op zaterdagavond 19 september het decor 
van een uniek event. Onder het genot van een uitgebreid diner, hapjes en drankjes, 
worden bezoekers getrakteerd op een optreden van zangeres Berget Lewis en 
kunnen de avond met haar doorbrengen. 

De 200 bezoekers van het feest kunnen op deze bijzondere, ondergrondse locatie 
genieten van een intiem optreden van soulzangeres Berget Lewis. Berget werd in 2012 
winnares van het TV-programma ‘De beste zangers van Nederland’ en speelde onder 
andere een rol in de musical ‘Dreamgirls’. 

Ontmoet Berget Lewis
Na het optreden brengen de gasten de avond met Berget door, terwijl ze genieten 
van hapjes en drankjes. Er is onbeperkt eten, zoals tapas, sushi, burgers, fingerfood 
en een snoepbuffet. Ook de kwaliteitswijnen van de ‘Wijnmeisjes’ en de cocktails zijn 
inbegrepen. Bij binnenkomst staat er een lekker glaasje prosecco klaar. Of zoals Berget 
zegt: ‘It is party SOS time’. 

Livemuziek
De avond wordt verder opgeluisterd door Jamento, een van Nederlands bekendste 
partybands. Met hun energieke livemuziek, inclusief DJ, maken de bandleden er een 
groot feest van. Verschillende stands met exclusieve producten maken dit geheel 
verzorgde event compleet.  

Primeur
De organisatoren SOS Simple Other Solutions, Jamento en Cu2 B.V. hebben met de 
opzet van dit intieme en kleinschalige event een primeur in handen. ‘De feesten zijn 
gericht op persoonlijke beleving en benadering. Vandaar dat we gastvrouwen en 
gastheren inzetten en de bewaking zelf regelen’, vertelt organisator Leontien Heeremans 
van SOS Simple Other Solutions. ‘We zijn van plan iedere maand, in ieder geval minstens 
1 keer per kwartaal een soortgelijk event met artiesten en celebrities uit binnen- en 
buitenland te organiseren.’ 
 
Houd www.sos-leontien.nl in de gaten voor nieuwe data. 

Tickets 
De deuren van dit unieke nazomerevent gaan om 19.00 uur open. Tickets kosten €150 en 
zijn te koop via www.sos-leontien.nl.  

Sluit de zomer, feestend, etend en drinkend  
af met Berget Lewis

Persbericht

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Leontien Heeremans.  
06-52 65 01 63 
info@sos-leontien.nl  
www.sos-leontien.nl. 


