Kolonel Kuluna
Kolonel Kuluna is a afrotrap /rapper/ singer/ songwriter with congolese and dutch roots and
he lives in Amsterdam. Kolonel Kuluna is also known as Rasta Rebel . As a youngster
Kuluna use to play soccer on a professional level till the age of 19. The recon that he didn't
make it as a professional soccer players is because of a big injury on his ankle in his year
before a professional contract.
Now Kuluna working An a new Ep that Will have the name “Rapatrier” . This ep is his first
frenche tape . It Will have Africain style mixed with western sounds of trap music.
DJ Triple E3
To make you sweat and move is my Job, you're Job is to Enjoy
L.A. Santana
L.A Santana is the name, 20 jaar oud. Sinds een jaar geleden begonnen met eigen teksten
schrijven. Vanaf dat moment steeds meer verdiept in muziek voornamelijk in rap.
Muziek stroomt in het bloed. Nu is het alleen tijd om het nog te laten zien. #dreamchaser
Lucy
LUCY is een nieuwe frisse jong talent uit den haag ze is pas 17 jaar oud maar weet sinds
kleins al dat ze muziek wou maken. En nu is het de juiste tijd om haar dromen na te jagen
(vanuit Cultuurschakel) Dansgroep Cimas Events presents:
Deze kinderen hebben deelgenomen aan de eerste editie van ‘Youth Dance Moves’.
Een dansbattle voor de kinderen uit stadsdeel Loosduinen. Zij hebben 8 weken gratis
workshops gehad en de eindshow heeft plaatsgevonden op 11 mei in het Laaktheater.
Glory vibes: Shayaniqua 15 jaar en Jennifer 17.
Dansen vanaf de basisschool samen. Vinden het beide belangrijk om zich te blijven
ontwikkelen.
Broski Squad: Shayquan 6 jaar, Nashwan 12 en Tyrese 14 jaar. Zijn broers van elkaar en
komen uit een familie van 13 kids. Dansen graag samen.

Girl Power: Anne- Sophie 10 jaar ,Violet 10 jaar, Kiki 10 jaar en Aimee 11 jaar.
Dansen allemaal al 7/8 jaar. Doen verschillende soorten dansen (Ballet, jazz, tap en
streetdance).

GWA (Girls With Atitude): Dewi 14 jaar, Georgina 15 jaar
Dansen heel graag! En willen altijd nieuwe ervaringen opdoen met dans.
Girlies dance: Alicia 8 jaar, Shevernity 8 jaar, Laura 8 jaar en J’leeta 10 jaar.
Volgen gezamenlijk streetdance lessen op de vrijdag in Loosduinen.

