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BELLO AT NIGHT
2017
Bello at Night is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in
het Antwerpse en dit jaar was het weerom een schot in de roos.
Dit glamour galafeest is er nog eentje waar u en uw gezelschap
echt kunnen genieten van een avond vol spectaculaire shows,
spetterende verrassingsacts, culinaire hoogstandjes, entertainment van topartiesten en dat allemaal in gezelschap van een
aantal bekende Vlamingen.
Bello at Night is een gala-avond ter ere van ons magazine en daar
willen we graag het beste en chicste voorstellen aan onze sponsors &
klanten. Dit jaar was het onze eigenste Antwerpse schone, Veronique
De Kock, die de presentatie mocht doen.
De BV’s die de modeshow liepen, oa. Kim Engelbosch, Alizée Poulicek, Noa Neal,.., waren gekleed door La Boutique uit Brasschaat
en La Sincera uit Wolvertem. De prachtige collectie die tijdens de
modeshow te zien was, aangevuld met feestkledij voor de komende
feestdagen, is ook te koop in beide winkels.
Het eten werd verzorgd door De Violin uit Deurne. Zaakvoerder Peter
heeft ervaring met grotere evenementen en doet dit met grote stijl &
klasse. Topkwaliteit van eten & service.
Het muzikale gedeelte van de avond werd voor rekening genomen
door o.a. het duo Cocker meets Pavaroti, Gwen Dickey van Rose
Royce, Pino Baresi, New Timeless en als knallende afsluiter Funky D.
Goochelaar Guinelli zorgde ervoor dat het even muisstil werd in de
zaal toen zijn assistente een meter boven de vloer zweefde en DJ
Krizz verzorgde de afterparty tot in de late uurtjes.
Kortom, een topper van een feestje waarvoor wij iedereen danken
voor de fijne samenwerking.
Hopelijk tot volgend jaar!
Xoxo

Special Thanks to
Modeshow
La Boutique – Bredabaan 427a, 2930 Brasschaat - www.facebook.com/kimmy.schinkels
La Sincera – Wilgenlaan 19, 1861 Wolvertem – www.lasincera.be
Diner
De Violin – Bosuil 1, 2100 Deurne – www.deviolin.be
Organisation
Remi Lemeire, Yves Van Gorp, Aleksandra Grymuza, Thomas & Alissa Van Gansen
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