
In deze tweede Nieuwsbrief TLP-Spanje-reis-2023 geven we u in beeld een indruk van het 4-sterren hotel Alhambra 
en lichten we alvast een tipje op van de sluier m.b.t. de artiesten die we komend jaar op het podium in Santa Susanna 
zullen zien. We zijn nog druk bezig met de diverse onderdelen van het arrangement dus blijf de Nieuwsbrieven en de 
andere informatie o.a. via de website www.tlpproductions.nl volgen.
Met hartelijke groet, Leen

Het 4-sterren Hotel Alhambra is gelegen 
direct aan de gezellige boulevard, op 
ca. 100 meter van het strand van Santa 
Susanna. 
Het hotel heeft een buitenzwembad met 
zonneterras en ligstoelen, waar u heerlijk 
kunt genieten van de Spaanse zon. Ook is 
er een Jacuzzi op het zonneterras.
Alle kamers zijn voorzien van een douche, 
toilet, balkon, telefoon, tv, kluisje en airco. 

Groot zonneterras 
met Jacuzzi
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Grote lobby 
met computer voor 

de gasten
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Kamer met eigen 
douche en toilet
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Ontbijt en diner 
buffet met live 

cooking!
Genieten!

vacation
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Paco’s famous cocktails!
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Challenge XL gaat mee in 2023 met TLP Productions......!!

De formatie bestaat al sinds 1982 en is geformeerd door de gebroeders Ron (R.I.P.), Jules (R.I.P.) en zus 
Stella Makadoero.
Na een aantal mutaties door de jaren heen in de samenstelling bestaat de band nu uit 7 muzikanten.
Het repertoire is veelzijdig van old skool dance classics, soul en pop tot Indonesische en Molukse nummers 
in de muziekstijl van traditioneel en lagu2 alsook R&B Indonesische nummers van Glenn Fredly. 
Challenge XL houdt er ook van om gezellige medleys te spelen zoals van Kool & the Gang en van Stevie 
Wonder maar ook een Poco-Poco en Rock & Roll medley. En de zogenaamde walk-in-bass jive nummers 
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In 2022 hebben de gasten van TLP Productions kunnen genieten van Vito. Een professionele danser uit Tahiti die verder 
het hele jaar optreedt in diverse shows in Frankrijk.

Zijn dansact met vuur, zijn juggling met een enorm mes lieten de rillingen over de ruggen van de toeschouwers lopen. 
Ons nieuws is dat hij in 2023 deel uitmaakt van een nieuw op te zetten show. We kunnen u nog niet alle details geven 
maar de groep wordt uitgebreid met diverse danseressen.
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Nieuw!
Bij de terras bar van Hotel Alhambra zal in 2023 ook de mogelijkheid zijn om Indische snacks af te 
halen. 

We gaan nog precies overleggen welke snacks er worden aangeboden en wanneer. Maar voor de 
liefhebbers is dat goed nieuws! 

We houden u op de hoogte!
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Regina, Bernard en Vito hebben plannen voor een nieuwe show speciaal voor TLP-Productions. 
Deze drie kanjers hebben daarvoor al allerlei plannen bedacht en ook wordt de groep uitgebreid 
met meerdere danseressen. 

Een spectaculaire Hawaiiaanse en Tahitiaanse Show in Hotel Alhambra want naast de muziek staat 
TLP ook bekend om het show-element op de avonden.
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TLP excursie naar Barcelona. (extra mogelijkheid kosten ongeveer 16 euro p.p.)
We zijn bezig met een excursie te organiseren voor onze gasten. Uit het onderzoekje wat we gedaan hebben blijkt dat 
daar (weer) behoefte aan is. Lekker voor het hotel instappen en lekker relaxed naar Barcelona.
We willen de Ramblas bezoeken, de markt en nog een nadere mooie locatie.
Een lekker relaxed dagje weg. Van 9.30 uur tot 17.00 uur dus net lang genoeg zodat we weer klaar zijn voor het diner 
en de showavond. En uw gids die dag...Alex wie anders?

La Rambla
Las Ramblas is de drukste straat van 
Barcelona met zijn bloemenstallen, platanen, 
straatmuzikanten en levende standbeelden. De 
Ramblas is de meest toeristische plek van de stad 
en de plek om souvenirs te vinden. Grenzend aan 
de Ramblas komt u bekende pleinen tegen als 
het gezellige Plaça Reial, het centrale Plaça de 
Catalunya en het Columbus standbeeld bij de 
haven.

La Boqueria markt, oftewel de Mercat de Sant 
Josep is de kleurrijke versmarkt gelegen aan de 
Ramblas. De Boqueria markt is de ideale plaats 
om aan het begin van de dag Catalaanse smaken 
te proeven en geuren te beleven. Meer info over 
de ‘Boqueria markt’.

De bekendste bezienswaardigheid en trekpleister 
van Barcelona is met stip de monumentale kerk 
Sagrada Família (voluit Basílica y Templo 
Expiatorio de la Sagrada Família) in de wijk 
l’Eixample van Barcelona. 

Park Güell is nog één van Gaudí’s creaties en 
ligt ten noorden van het centrum van Barcelona.

Ik ben uw gids! 
Het wordt een 

mooie dag!



Nieuwsbrief 3 verschijnt 3 september a.s.

Wist u dat...
TLP-Productions ook Internationaal werkt?
Zij nu zitten In Blackpool in Groot Brittannië?
Zij daar service verlenen aan UDO?
UDO staat voor United Dance Organization?
11-14 augustus 2022 de wereldkampioenschappen Streetdance in Blackpool zijn?
Deze  WK voor de 15e keer wordt gehouden?
TLP voor het geluid, licht, podium, dansvloer en videoscreens zorgt? 
Dit alles in 3 hallen is opgebouwd?
TLP met al het materiaal reist met een  eigen grote truck?
De deelnemers uit 32 verschillende landen komen?
Er 220 teams meedoen?
Het aantal bezoekers tussen 10.000-20.000 ligt?
Ton daar gewoon ook Ton genoemd wordt?
Dit het grootste Streetdance kampioenschap in de wereld is?
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