
De Toppers in Concert verbreken wereldrecord
canon zingen!
Het oude record van 4000 canondeelnemers ging gigantisch op de schop tijdens de drie

avonden Toppers in Concert in de Johan Cruijf ArenA. Maar liefst 198.000 man wisten in

canon vorm onder leiding van Danny de Munk ‘Vader Jacob’ te zingen.

Elk jaar spectaculairder
Dat de show spectaculair en over de ‘top’ zou zijn was geen verrassing. Maar de warming up

verzorgd door Amsterdammer Danny de Munk zorgde voor een extase in de circustent. Hij nam

het publiek op sleeptouw en opende drie avonden op rij met een gigantische canon. Waarbij het

welbekende lied ‘Vader Jacob’ in drie verschillende maten werd uitgevoerd. Middels

verschillende oplichtende polsbandjes werd het publiek in groepen verdeeld.

Recordpogingen
De oproep tot de ‘isla® pastilles recordpogingen’ heeft niet alleen geleid tot een spectaculaire

opening bij De Toppers maar ook tot 81 nieuwe record aanmeldingen vanuit het hele land. “We

zijn overrompeld door het enthousiasme van alle koren, amateurzangers en bands die zich

willen wagen aan hun eigen recordpoging. We verzamelen nu alle inschrijvingen zodat we

hierna een selectie kunnen maken van welke recordpogingen we gaan ondersteunen. Zo

ontving ik gisteren het verzoek om een record te vestigen op de hoogste berg ter wereld met

het zingen van de hoogste noot. Je ziet dus wel, niets is ons te gek!”. Aldus Tamara Neeteson

Brand Manager van isla® pastilles.

 

Inschrijven voor de isla® pastilles recordpogingen is nog mogelijk tot en met 3 augustus via:

isla.nu/recordpoging  

Meer informatie

www.isla.nu/recordpoging of via onderstaand contactpersoon:

Vestig samen met isla® een nieuw zangrecord! - isla

https://www.isla.nu/recordpoging


OVER SALVEO PHARMA

Salveo Pharma is verantwoordelijk voor product development, sales, marketing en distributie van welbekende

merken zoals Trachitol®, isla® keelpastilles, Prospan®, Nisita® neuszalf en Oscillococcinum®.

Tamara Neeteson
tamara.neeteson@salveo-pharma.nl
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