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RMAI op INSTAGRAM!

Via ons handige Facebook- 
adres: real.radiomiamigo 
communiceren we en delen we 
het laatste nieuws met onze 
luisteraars.  Maar onze originele 
plaatjes kunnen nu ook direct 
worden gedeeld vanaf het 
nieuwe Instagram-account: 

instagram.com/
radiomiamigointernational 

Via Facebook en Insta hou je 
rechtstreeks contact met ons.  
Ontvang het nieuws het eerst: 
klik op de links hierboven        
(of op de website).   
Laat wat van je horen: 
berichten, ontvangst rapporten, 
groetjes of verzoekjes, ze zijn 
altijd welkom! 

Welkom aan boord! 

Dat heerlijke zomergevoel ... 
Wij brengen het terug, op kortegolf en online!
Als we ooit hebben verlangd naar die gelukkige tijden in de 
zon,  op  het  strand,  genietend  van  vrijheid  en  geweldige 
muziek met familie en vrienden, dan is het wel nu... 
Maar de zomer is eindelijk hier en het is nog niet te laat…  

Deze zomer keert de Mi Amigo crew opnieuw terug naar zee:    
niet op een schip, maar wel naar een live studio aan de voet van de 
zeepier in Blankenberge, het populaire kustplaatsje aan de 
'Belgische Rivièra'.
Vanuit ons eigen paviljoen aan zee zullen we tweewekelijks, tijdens 
5 weekends een reeks live-uitzendingen verzorgen met publiek. 
Ook eind augustus, tijdens de 'Offshore Days’: een volledige week 
van live-programma’s met veel voormalige Mi Amigo-DJ's en 
andere bekende (offshore-)radiogasten. (zie data hieronder).
We hopen veel  van onze fans  en luisteraars  live  te  mogen begroeten! 
Maar waar ter wereld je ook bent, wat je ook doet, wij zorgen voor de 
beste soundtrack: muziek rechtstreeks uit die mooie zomers van de jaren 
60, 70 en 80, gebracht door veel van dezelfde bekende DJ's die ze voor 
het  eerst  draaiden  vanuit  hun  kleine  studio's  aan  boord  van  die 
legendarische zeezenders...

In België is hij vooral bekend van 
het legendarische Radio MAEVA. 
Bij Mi Amigo was hij al vaste gast 
en vervanger van Eric Hofman, 
maar nu kunnen we trots melden 
dat Marc Hermans deze maand 
een eigen vaste show krijgt op Mi 
Amigo! Met de komst van Marc is 
weer een belangrijke stap gezet in 
de geplande verdere uitbreiding 
van echte Vlaamse programma’s 
op Radio Mi Amigo International.
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Groeten uit 
Blankenberge! 
_________________________________ 

Deze zomer trekken wij naar de 
Belgische kust om onze intrek 
te nemen in het gloednieuwe 
Mi Amigo Paviljoen, onze eigen 
vaste studio op de Zeedijk in 
Blankenberge. 
Vanuit di t glazen pavi l joen 
presenteren verschillende disc-
jockey’s in het weekend (om de 
twee weken) live programma’s 
met het aanwezige publiek.  
Iedereen is van harte welkom om 
een kijkje te nemen. We zitten 
veilig achter glas en kunnen je 
hooguit besmetten met het uiterst 
besmettelijke ‘radio-virus’.  

Het Mi Amigo Paviljoen wordt 
voorzien van een 'Old Skool' 

radiostudio, compleet met carts,  
jingle machines en analoge 
mengtafels, dit om zo goed 

mogelijk de sfeer en het geluid 
van de 70s én de boord-studio’s 

van de zeezenders weer te geven. 

Het Paviljoen wordt dus onze 
nieuwe uitvalsbasis voor Mi Amigo 
live uitzendingen, opnames en live 
events. We gaan dus weer radio 
en vooral véél plezier maken met 
zicht op de wijde Noordzee. 

Offshore Days 
In de laatste week van maandag 

24 tot en met zondag 30 augustus 
zij er ook de Offshore days ‘Light’. 

Dan besteden we de hele week 
aandacht aan alle zeezenders.  

We kijken er naar uit om heel wat 
bekende deejay’s en medewerkers 

van toen te verwelkomen in ons 
studio Paviljoen aan zee. 

(Over de Offshore Days verschijnt nog 
een aparte nieuwsbrief met alle 

actuele informatie) 

Het Mi Amigo Paviljoen is gelegen op 
de Zeedijk, bij de ingang van de Pier 
in Blankenberge. (zie ook onder) 

De tijd van draagbare radio's is voorbij. Tegenwoordig hebben 
we allemaal smartphones en daarmee kunnen meer mensen 
dan ooit tevoren ons ontvangen. Waar je ook bent: in de auto, 
onderweg of op het strand, Mi Amigo's online 24/7 web stream 
is nooit meer dan één click op een van deze apps verwijderd. 
Onze favoriet is ‘radioNED’. Download ze via de app stores. 

Mi Amigo zendschip op het nieuwe shirt ontwerp
T-SHIRTS in productie! 
Zo zien ze eruit: onze splinternieuwe T-shirts. Ze worden 
deze week gemaakt en gaan op 18 en 19 juli in première 
tijdens het eerste live weekend in Blankenberge!
Met  op  de  voorkant  de  slogan  uit  de  befaamde  Mi  Amigo 
jingle: 'De laatste de beste…', die trots de unieke status van Radio 
Mi Amigo onder de Nederlandse en Belgische zeezenders in de 
jaren '70 benadrukt: Radio Mi Amigo was immers de enige die 
doorging toen de andere zeezenders in 1974 zwegen…

Op  de  achterkant  staat  het  huidige  logo  en  het  iconische 
silhouette van het schip waar het allemaal begon, en waarnaar 
ons station is vernoemd: het zendschip de Mi Amigo.  

Ons nieuwe, hoogwaardige T-SHIRT, is tevens een geweldige 
manier om Radio Mi Amigo International te ondersteunen.  

Tijdens de live uitzendingen in Blankenberge kun je ze voor 
slechts 20 euro rechtstreeks van onze DJ's kopen. 

Maar je kunt ze ook online bestellen via onze website: 
http://radiomiamigo.international/english/shop.html 

Wherever you go go go …
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Zaterdag 4 juli - zondag 5 juli 
Zaterdag 18 juli tot en met dinsdag 21 juli (feestdag B.) 
Zaterdag 1 augustus - zondag 2 augustus 
Zaterdag 15 augustus - zondag 16 augustus 
Zaterdag 22 - zondag 23 augustus 

Offshore Days 2020 
Maandag 24 tot en met zondag 30 augustus

Data voor Radio Mi Amigo’s Live uitzendingen vanuit Blankenberge 
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