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EXTRA HANDEN
BIJ HARD BASS
Bij Hard Bass (12 februari in het Arnhemse GelreDome) werd door verscheidene leveranciers de hulp
ingeroepen van Quinty’s Crew. Dat bedrijf levert namelijk personeel voor de op- en afbouw van concerten,
evenementen en festivals en deed dat ook nu weer met verve: “Het eindresultaat was weer loon naar werken.”
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