
Terugblik eerste kwartaal 
  
Wij hebben zeer drukke en gezellige feestavonden gehad. 
Onze Nieuwjaarsparty, feestavond Spanje reünie / verjaardag Quido en tot slot onze 
back to the sixties en rock en roll avond. 
Wij hadden de beste en bekendste rock en roll band van Nederland uitgenodigd The 
Explosion Rockers 
  
Wij vinden deze band super maar zouden de mensen hiervoor ook naar Ajo Dansa 
Senang komen ? 
Dat was wel spannend voor ons. 
Onnodige stress want er kwamen mensen uit alle delen van het land,ook Ajo 
bezoekers en onze rock en roll club Guys en Dolls was ook ruim vertegenwoordigd. 
Het optreden van de band was geweldig. 
De dansvloer was van begin tot aan  het einde goed gevuld. Een zeer geslaagde 
avond. 
  
Wij hebben The Explosion Rockers gelijk voor 16 februari 2019 weer gecontacteerd. 
Dus voor geïnteresseerden noteer het vast in de agenda. 
  
25 Maart was er een dansmatinee met de Band Brapa, zangeres Esther Latama  en 
een gastoptreden van de band Tarango. 
De band Tarango viel in de smaak bij de mensen. Wij kregen daar veel positieve 
reacties over. De band was daar uiteraard blij mee. 
In de pauze verzorgde Dj George muziek voor de linedancers die goed 
vertegenwoordigd waren. 
Al met al was het  een goed gevarieerde muzikale en gezellige middag. 
  
Tweede kwartaal: 
  
14 April  Wij hebben weer een line dance middag met onze dj George de Baat 
              Feestavond met The Rocking Players en Xanur. Een prima combinatie. 
                 
              Als men ‘s middags en ‘s avonds wil komen is er een combiprijs 
  
12 Mei   Feestavond met 2 topbands Hotnews en Terry White band en zanger                            
              entertainer Edu Schalk. 
 
Terry White band, voor velen een bekende band, is een country / rock en roll band 
en treedt voor het eerst op bij Ajo Dansa Senang. 
  
In de maand juni hebben wij geen dansmiddag/avond.  
Wij beginnen 7 juli weer . 
 


