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Tong Tong Fair presenteert

Van 22 mei tot en met 2 juni 2013 vindt de Tong Tong Fair plaats op het Malieveld. Met dit 

evenement heeft Den Haag het grootste Euraziatische (Indische) festival ter wereld in huis. In 1959 

liet de Tong Tong Fair Nederland kennismaken met haar onweerstaanbare, goede sfeer door 

commerciële, culturele en culinaire activiteiten te mixen. De Tong Tong Fair houdt namelijk niet van 

hokjes en dat heeft alles te maken met haar gemengde roots: de Indische cultuur is een eeuwenoude 

fusion van Oost en West. In 2013 viert de Tong Tong Fair haar elfde lustrum. Tong Tong Feest!

Uniek

Zoals elk jaar zorgen de Crazy Rockers ook dit jaar weer voor een verrassende act in het Bintang 

Theater van de TFF. 

Zij  produceerden al shows met  Erwin Van Lighten, Jan Akkerman, Erwin Java, Chris Hinze en meer 

bekende musici die altijd   graag   hun medewerking  verlenen aan de projecten van deze levende 

legenden. 

Deze winnaars van de, breed gedragen ‘’Branie Award’’  reeds in 2005 onderscheiden voor 

‘’ambassadeurs van de Indorock’’, dat uitgereikt werd in het Diligentia Theater te den Haag, zullen 

dit jaar op 30mei in samenwerking met  George Kooijmans en Rinus Gerritsen van de al even 

legendarische Golden Earring voor een spetterende show gaan zorgen. 



Tong Tong Fair presenteert
Dit optreden is een vervolg op  het fenomenale optreden van de Crazy Rockers tijdens het feest voor de 

uitreiking van de Eddy Christiani  Award aan gitarist George Kooymans in het Arsenaal Theater van 

Vlissingen. Voor die gelegenheid werden ze, als vertegenwoordigers van de z.g. ’’Indorock’’, 

uitgenodigd door de organisatie, die de uitreiking van de Eddy Christini Award organiseert.     

Op 11october continueren de Earring en The Crazy Rockers  de samenwerking in het Paard van Troje in 

den Haag. Dit keer  zal Ceasar  Zuiderwijk  ook van de partij zijn. Deze shows van deze rockgiganten 

mag u niet missen, vooral omdat de Crazy Rockers en de Earring zich niet zo vaak te zien zijn, daar ze  

het bewust vermeiden zich te pas en te onpas in het reguliere circuit te bewegen. 
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Indo Privé Top 20 video’s

1x klikken hieronder om de video’s te bekijken 

1 Donau wellen / Carioca ….The Crazy Rockers en de Mariniers Kapel

2 Ajoh Den Haag .…Hans ( Antje Miemat ) en Jody ( HDSoundstudio)

3 Somewhere ….Andy Tielman

4 Just out of reach ….Eddy C

5 I’m Comming home ….Woody Brunings, Pim Veeren en Eddy C

6 God dank ik ben een Indo Boy ….Ricky Risolles

7 Beautiful Hawai ….Stella Makadoero en Eddy C

8 I’m in love again ….Jim Pownell and The Hot Jumpers

9 Ramona ….Blue Diamonds

10 In the still of the night ….Jack Jersey

11 Juanita ….Nick Mackenzie

12 18th century rock ….Andy en Reggy Tielman

13  Kasian Den Haag ….Wieteke van Dort

14 Waktu potong padi ….Edu Schalk op Bali

15 Shake rattle and roll ….The Black Dynamites

16 Sepanjang jalan ….Yuni Shara

17 What I say ….Eddy Chatelin

18 To soon to know ….Benny Poetiray

19 Indonesië ik hou van jou ….Anneke Grönloh

20 Waarom daarom ….Ed Brodie
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