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CNR Polderparty
Voor de tweede keer organiseerde de inmiddels 75 jaar jong zijnde platenmaatschappij CNR haar
druk bezochte CNR Polderparty, waarbij het label een aantal van haar meest bekende en minder
bekende artiesten voor het voetlicht liet treden. André van Duin ontbrak niet, evenals Ruth Jacott,
Edsilia Rombley en Wolter Kroes, maar ook Helemaal Hollands, Peter Beense, Tim Douwsma, Pearl
Jozefzoon en de nieuwe meidensensatie Zazu presenteerden zich.
Op foto: Ruth Jacott en Edsilia Rombley

Ilse de Lange
Zangeres Ilse Delange heeft gelukkig nog dat speelse in zich. Dus sloeg
ze zelf ook aan het fotograferen. Op 14 en 15 september concerteert
Ilse in de GelreDome, maar nu al heeft ze met haar album “Eye of
the Hurricane” hard toegeslagen. Voor de diehard bezoekers van de
concerten is er een deluxe versie met een extra DVD met backstageopnamen in de studio. Bij Sky Radio was ze onlangs de allereerste
presentatrice van de populaire zender.

Meest Sexy Man

THREE DEGREES ZANGERES
SHEILA FERGUSON IN MUSICAL

DADDY COOL

Jan Kooijman is door de (vooral vrouwelijke) lezers van Glossy-magazine met stip gekozen tot Meest Sexy Man 2012. Als
goede tweede eindigde Tomas Berge en de nummer drie werd,
tot zijn eigen verrassing, Dean Saunders.
Vivian Reijs, in sexy rood gestoken, presenteerde de avond.
Op foto: Glossy’s meest sexy mannen van ons land: Jan Kooijman, Tomas Berge en Dean Saunders

INTERNATIONAL

Ze heeft nog steeds een strot om u
tegen te zeggen. Sheila Ferguson,
befaamd in en bekend om haar
zang in The Three Degrees, was in
ons land om te repeteren voor de
musical Daddy Cool International,
die inmiddels op het zonnige eiland
Mallorca haar première beleefde.
De cast bestaat onder meer uit
Cindy Bell. De vernieuwde musical
borduurt voort op het succes van
de Boney M-hits als “Daddy Cool”, “Ma Baker”, “Rasputin” en “Brown
Girl In The Ring”.
Op foto: Three Degrees zangeres Sheila Ferguson en Cindy Bell
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