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HET CONCEPT
SOWIESO is Hits, Billenshake en Escalatie. 

Vals meezingen met de beste hitjes van toen 
en nu, heerlijk viben op de vunzige tunes en 
springen tijdens de knallers die tot in de late 
uurtjes blijven hangen. De dag erna zal je 
nog de confetti uit je oren moeten halen en 
met een glimlach je Instastory checken.

Begonnen als een studentenfeestje in Leiden, 
is SOWIESO ondertussen uitgegroeid tot een 
beleving waar je SOWIESO bij wilt zijn!



HITJES BILLENSHAKE ESCALATIE



SOWIESO HEEFT MOGEN 
SHINEN IN:

LEIDEN
AMSTERDAM

DEN HAAG
UTRECHT

ROTTERDAM
DELFT

GRONINGEN
HAARLEM

NIJMEGEN



Bij SOWIESO staat de muziek centraal. De SOWIESO SOUND bestaat uit 
dansbare en herkenbare muziek uit alle genres en tijden. Onze DJ’s gaan 
met een energieke MC van pop naar urban, via disco naar house en komen 
hierbij langs meezingers, clubbangers en de klassieke feestnummers. Door de 
juiste muzikale opbouw kunnen de eerste bezoekers dansend binnen-
komen en zullen zelfs de doorgewinterde partypeople geheel verzadigd het 
pand verlaten. 

Sowieso is HITJES, BILLENSHAKE en ESCALATIE!

 DE SOWIESO SOUND
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TEAM SOWIESOTEAM SOWIESOTEAM SOWIESO

DE SOUND VAN SOWIESO IS TE BOEKEN OP ELK FEEST

 
TEAM SOWIESO BESTAAT UIT EEN DJ EN MC EN BRENGT 

HITS, BILLENSHAKE EN ESCALATIE  





HOSTING EN PROGRAMMERING
ASC / AVSV

Quintus
Nereus

Njord
LANX

Minerva
Augustinus

Interfacultair Leiden
Labyrint

SPIL
Triton

UVSV / NVVSU
Vindicat

Virgiel

Team Sowieso ondersteunt ook studentevents en feestprogrammeringen. 
SOWIESO denkt mee met huisfeesten voor 300 studenten, tot feestweken en 
festivals. Dit kan door een of meerdere podia te programmeren met arties-
ten of te ondersteunen bij de volledige organisatie. 

Dit doen wij met DJ’s die de SOWIESO Sound draaien en door het boeken 
van artiesten die goed bij het feest passen. Samen met de organisatie kijken 
wij naar de beste muzikale programmering, eventuele decoratie, teschni-
sche en organisatorische aspecten. Alles om er SOWIESO een onvergetelijk 
feest van te maken!





CONTACT OPNEMEN MET SWS AGENCY
booking@sws-agengy.nl
partners@sws-agency.nl

WWW.TEAMSOWIESO.NL
www.facebook.com/teamsowieso
www.instagram.com/teamsowieso


