Nieuwsbrief

Deze week in heel Nederland:

MI AMIGO OOK VIA DAB+

Radio Mi Amigo International zal
vanaf vrijdag 6 augustus en
gedurende Offshore Days in
heel Nederland ook via DAB+
te ontvangen zijn. Heb je een
DAB+ radio, laadt dan het
kanaal MTVNL (waarin ook o.a.
de BBC World Service) en dan
vind je ons vanzelf. Ontvangst is
optimaal in de randstad,
midden- en noord Nederland.

Nieuw IP adres web streams
ONTVANGST WEER OPTIMAAL

Sommige Mi Amigo luisteraars
ondervonden sinds 1 augustus
hinder met ontvangst via smartphone apps. Wees gerust: er is
niets mis, Ons radiostation is
altijd gewoon 247/7 in de lucht.
Smartphone apps als TuneIn,
ALEXA, en sommige internet radio’s
maken veelal gebruik van de online
radio database van TuneIn of
vRadio. Deze grote diensten zijn
vaak traag met het aanpassen van
wijzigingen. Meestal duurt het
enkele dagen voordat die zijn
doorgevoerd. Wij hadden daar
helaas geen invloed op.
Inmiddels zijn alle databases weer
bijgewerkt en werkt alles weer.

Donderdag, 5 Augustus 2021

Offshore Days 2021 - Live from Zeebrugge!
Kom ook radio kijken van 8 tot 15 augustus

Offshore Days, het zeezender event dat
inmiddels aan zijn derde editie toe is,
strijkt deze zomer neer in Zeebrugge!
Na de geslaagde zomereditie in Blankenberge vorig jaar en
Offshoredays Wonderland in december, vindt deze zomer
opnieuw een radio-evenement plaats, deze keer in de
mooie Belgische kustplaats Zeebrugge.
Van 8 tot 15 augustus, zorgt een ijzersterk Mi Amigo DJ
team er voor een onvergetelijke week zoutwaterradio.
Live vanaf de zeedijk (de boulevard), vanuit onze speciale
mobiele evenementen-studio zullen de programma’s
rechtstreeks worden uitgezonden en jij kunt er bij zijn…
Alle oude en nieuwe Mi Amigo fans zijn van harte welkom
om LIVE-radio te komen kijken en ons team te ontmoeten!
Veel van de vertrouwde Mi Amigo stemmen weer terug op
de radio, iedere dag, een volle week lang, deze keer vanuit
Zeebrugge aan de Belgische kust met uitzicht op zee en
strand!
Offshore Days 2021 vanuit Zeebrugge begint al op zondagmiddag
8 augustus met een 'warming up'. Een gezellige inloop en tevens
test voor de eigenlijke start op maandagochtend. Alle DJ's die
zondag arriveren, lopen binnen en presenteren mee om alvast
warm te draaien.

Kijk op www.radiomiamigo.international voor de actuele informatie en route

De meeste internet radio’s kun je
zelf programmeren door de IP
nummers van stations in te voeren.
Het nieuwe IP nummer van
Radio Mi Amigo International is:
144.217.203.184 poort: 8031
www.radiomiamigo.international
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Groeten uit
ZEEBRUGGE

_________________________________

Dankzij ‘Event Trailer Services’
o n z e g e w e l d i g e s p o n s o r,
hebben wij de hele zomer de
beschikking over een prachtige
evenementen-trailer die door
ons is omgebouwd tot mobiele
Radio Mi Amigo studio!
Net zoals vroeger in Playa d’Aro
kun je nu de Mi Amigo DJ’s weer
aan het werk zien, met als groot
verschil dat onze live programma’s
nu overal ter wereld zijn te horen!
Iedereen is van harte welkom om
een kijkje te komen nemen. We
hebben een prachtige locatie aan
de Zeedijk (boulevard), aan het
eind, vlak naast de hippe surfclub
en strandpaviljoen Icarus

Ze zijn er weer… te koop online en in Zeebrugge

De nieuwe Radio Mi Amigo T-SHIRTS!
Speciaal gemaakt voor crew en fans: onze
splinternieuwe T-shirts. De oplage van vorig jaar
was al snel helemaal uitverkocht en op speciaal
verzoek hebben we dit jaar weer nieuwe gemaakt!
Veel fans lopen er inmiddels al trots in rond: de 2021 editie van
ons T-Shirt is dan ook een prachtig aandenken aan het
roemruchte Radio Caroline / Radio Mi Amigo zendschip de Mi
Amigo, dat het langst dienst heeft gedaan van allemaal.

De presentatie-trailer is voorzien
van een originele 'Old Skool'
radio-studio, compleet met carten jingle machines en een analoge
mengtafel, dit om zo goed
mogelijk de sfeer en het geluid
van de 70s én de boord-studio’s
van de zeezenders weer te geven.
De nieuwe mobiele studio is ook
onze nieuwe uitvalsbasis voor
toekomstige Radio Mi Amigo live
uitzendingen, opnames en andere
events, zoals de nieuwe Mi Amigo
Drive-In show, die vanaf heden
ook weer overal in de Benelux te
boeken is voor een geweldige
nostalgische dans-avond of party.
Maar eerst gaan we met de hele
crew vanuit Zeebrugge weer radio
en vooral héél veel plezier maken
met frisse zeelucht in de studio en
als vanouds weer uitzicht op de
wijde Noordzee!

Het zo herkenbare silhouet van ons schip siert dit jaar de trotse
voorkant samen met het knalrode Mi Amigo International logo.
Een echt collectors item, want T-Shirts met een zendschip er op
zijn niet meer te koop. En… zwart staat iedereen!
Het shirt is via de Mi Amigo website te bestellen en wordt dan
dezelfde dag nog verstuurd. Maar je kan er ook zelf een komen
op halen bij ons in Zeebrugge. Wees snel, want sommige
maten zijn snel uitverkocht.

Bestel jouw shirt(s) vandaag nog via onze website:
http://radiomiamigo.international/nederlands/shop.html
Voorbij is de tijd van draagbare radio's. Luister je vandaag via je
smartphone, dan is Mi Amigo overal te ontvangen: in de auto,
onderweg of op het strand. Maar veel radio apps (zoals TuneIn of
Radionet zijn traag en staan bol van de irritante reclame.
Er is echter 1 fantastische app die pijlsnel en zonder reclame al
jouw favoriete stations laat horen, wij gebruiken hem zelf ook:
de Nederlandse app RadioNED, eenvoudig te downloaden via
de Apple- (iPhone) en Google (Android) app stores. Aanrader!

Offshore Days 2021

is een productie van Eric Hofman,
in nauwe samenwerking met Radio
Mi Amigo International, sponsors
en de Gemeente Brugge.
www.radiomiamigo.international
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PROGRAMMERING OFFSHORE DAYS 2021, Zeebrugge

Van zondag 8 tot en met zondag 15 augustus, vanuit de mobiele
Mi Amigo studio aan de Zeedijk, bij strandpaviljoen Icarus.
LIVE uitgezonden via Radio Mi Amigo International op 6085 kHz kortegolf
DAB+ (NL) en online via de links op: www.radiomiamigo.international
ZONDAG 8 AUGUSTUS 2021
Marc Jacobs

13- 18 INLOOP SHOW - met div. Mi Amigo DJ's
MAANDAG t/m VRIJDAG Nederlandstalig:
07 - 09
09 - 11
11 - 12
12 - 14
14 - 16
16 - 18
18 - 19

OOK GOEIEMORGEN - JOHAN VERMEER
PLAYA SHOW - Bert Bennett, Mike Bokkebroek & Eric Hofman
KEUKENPRET - TON SCHIPPER
BAKEN 16 - MARC JACOBS & (wo en do:) BART VAN LEEUWEN
FERRY EDEN SHOW
HELLO EUROPE - LION KEEZER
POPRADIO - ERIC HOFMAN

19 - 20 (70’s opname uit Playa d’Aro) - PETER VAN DAM
English Service:
Ferry Eden

20 - 21 LONDON CALLING - PAUL NEWMAN
21 - 22 LIVE FROM CORNWALL: STEVE FOSTER
ZATERDAG 14 AUGUSTUS 2021

Frans v/d Drift en Bert Bennet

07 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 14
14 - 16
16 - 18
18 - 20

OOK GOEIEMORGEN - JOHAN VERMEER
PLAYA SHOW - Bert Bennett, Mike Bokkebroek & Eric Hofman
OP DRIFT - FRANS VAN DER DRIFT
KEUKENPRET - TON SCHIPPER
BAKEN 16 - MARC JACOBS
FERRY EDEN SHOW
PARELTJES - THEO VAN DE VELDE
HELLO TO THE WORLD - LION KEEZER

English Service:
20 - 21 LONDON CALLING - PAUL NEWMAN
21 - 22 LIVE FROM CORNWALL: STEVE FOSTER
ZONDAG 15 AUGUSTUS 2021
Bart van Leeuwen

07 - 09
09 - 10
10 - 11
12 - 14
14 - 16
16 - 18
18 uur

OOK GOEIEMORGEN - JOHAN VERMEER
OP DRIFT - FRANS VAN DER DRIFT
KEUKENPRET - TON SCHIPPER
DE PENSIONADOS - Bert Bennett + Norbert, Theo vd Velde e.a.
FERRY EDEN SHOW
SLOT SHOW - Jacobs & Hofman en full OSD team, incl. UK-DJs
Einde.

<< Maurice Bokkebroek - technische assistentie
Alle tijden en programma's onder voorbehoud. Last minute wijzigingen mogelijk.

www.radiomiamigo.international
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