
De Historische Kelders in Arnhem openen op zaterdagavond 19 september hun deuren voor een uniek 

feest. Onder het genot van een uitgebreid diner, hapjes en drankjes, trakteren we jou op een zwingend 

optreden van soulzangeres Berget Lewis en breng je een gedeelte van de avond met haar door. 

De Historische Kelders zijn een prachtige, ondergrondse unieke locatie. Samen met slechts 

150-200 andere bezoekers kun je hier genieten van een intiem optreden van soulzangeres 

Berget Lewis (kijk hier ‘Zwart Wit’ gezongen door Berget). Berget werd in 2012 winnares van 

het TV-programma ‘De beste zangers van Nederland’ en speelde onder andere een rol in de 

musical ‘Dreamgirls’. 

Berget: ‘It is party SOS time’. 

Heerlijke hapjes en drankjes 
Na het optreden doe je samen met deze souldiva een hapje en een drankje en breng je de avond met haar 

door. Je kunt onbeperkt proeven van heerlijke kwaliteitsgerechten zoals tapas, sushi, burgers, fingerfood 

en een snoepbuffet. De ‘Wijnmeisjes’ serveren de beste wijnen en ook de cocktails zijn inbegrepen. Bij 

binnenkomst staat er uiteraard een lekker glaasje prosecco voor je klaar. 

Livemuziek en exclusieve stands 
Tussendoor staat Jamento, een van Nederlands bekendste partybands, op het 

podium. Met hun energieke livemuziek, inclusief DJ, maken de bandleden er één 

groot feest van. 

Verschillende stands met exclusieve producten maken dit event compleet.  

Wat dacht u van 4 kaarten kopen bij SOS en jouw product dus kunnen promoten. 

Wanneer het geld is bijgeschreven op de rekening van SOS vermelden we hier jouw 

bedrijfsnaam.

Kosten 

Deze geheel verzorgde avond met een overvloed aan heerlijk eten en drinken, concert, meet en greet en 

bijzondere producten, kost je slechts €150. Zorg dat je er bij bent en nodig je vrienden en/of familie uit en 

geniet van een geweldige avond.  

Wil je er een weekendje weg van maken? Dat kan! We raden je deze hotels aan: Holiday Inn Express of het 

luxere Best Western Hotel Haarhuis. 

Primeur
Wij, Jamento, Cu2 en SOS, hebben met de opzet van dit intieme en kleinschalige event een Nederlandse 

primeur in handen. Leontien Heeremans van SOS Simple Other Solutions: ‘Het is onze stellige overtuiging dat 

als je samenwerkt met de toonaangevende marktleiders op het gebied van feesten je eigenlijk een nieuwe 

doelgroep creëert.’ 

Nieuwe data 
Kun je er op 19 september niet bij zijn? Geen nood. We zijn van plan om iedere maand of in ieder geval ieder 

kwartaal een soortgelijk event met nationale en internationale artiesten te organiseren. Houd www.sos-

leontien.nl in de gaten voor nieuwe data. 

Tickets 
De deuren van dit unieke bourgondische event gaan om 19.00 uur open en sluiten om 2.00 uur. Tickets kosten 

€150 en kun je kopen op de site van SOS Simple Other Solutions.

Lid worden 
Kijk op www.sos-leontien.nl  voor de voordelen van een lidmaatschap. 

Kom jij samen met Berget Lewis de zomer 
afsluiten tijdens dit bourgondische event? 

Nieuwsbrief

planb.nl

https://www.youtube.com/watch?v=d4viU5fGO6o
https://www.youtube.com/watch?v=d4viU5fGO6o
https://www.youtube.com/watch?v=SbzgJVbTGxU
http://www.hiexpress.com/hotels/gb/en/arnhem/zymex/hoteldetail
www.hotelhaarhuis.nl
http://www.sos-leontien.nl
http://www.sos-leontien.nl
http://www.sos-leontien.nl/evenementen/Besloten-feest-voor-200-leden-met-niemand-minder-dan-BERGET-LEWIS
http://www.sos-leontien.nl

