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Wablief?
het debuutalbum
van De Predikanten
Uitgebracht op 26 juni 2009
Distributie door LC Music: LCM100249

Cataloog 2.2
Geldig zolang de voorraad strekt.
De meest recente stock vind je op
facebook.com/depredikanten in
het foto-album Cataloog 2.2

Eenvoud, los van naïviteit, maar mét stijl: daar
draait het om op ‘Wablief?’, het langverwachte
debuutalbum van De Predikanten. De eersteling
van dit Aalterse hiphopcollectief is tegelijk
herkenbaar en heerlijk onverstaanbaar en staat
bol van stomende grooves, funky elektronica
en sexy swingjazz. Hun gebalde mix – heet
van de naald en rad van tong – bracht hen al
op de podia van AB, Charlatan, Vooruit en TMF
Stressfactor en ‘on air’ op Studio Brussel en
JIM.

€12

Schuif die schijf in uw stereo of ga dit
Zuidwest-Meetjeslandse streekproduct gewoon
een keertje live proeven. ‘k Goa’t ui zeg’n!
INFOrmatie:
In deze pdf kan je alle beschikbare kledingstukken en prijzen bekijken. Laat ons weten
wat je precies wil bestellen.

↘ chocolate

Bestellen doe je zo:
Geef de namen van de gewenste producten
door + het model, de kleur en de maat van
de kledingstukken.

Heren T-shirt 'Wablief?'
•
•
•
•
•

Stuur alles naar winkel@depredikanten.be.

Jouw Bestelling ophalen:
We sturen de betalings instructies zodra de
bestelling ontvangen werd. Het pakje geven
we mee als de centen op onze rekening
staan.
Alle prijzen zijn exclusief verzendingskosten.
De verzending van bijvoorbeeld twee
kledingstukken en een album bedraagt
ongeveer €7.

Album 'Wablief?' (cd)

€12

Logo ‘Wablief?’ op borst
Logo ‘De Predikanten’ in de nek
B&C T-Shirt Exact 190 g/m²
99% katoen, 1% polyester
S, M, L, XL, XXL

↘ dark grey
nieuw

↘ red
nieuw
ook in 3XL

Opgelet: de in deze PDF vermelde afbeeldingen zijn geen foto’s van producten maar computersimulaties. De geleverde producten kunnen bijgevolg
gevoelig afwijken van deze afbeeldingen, zowel qua kleurtint, vorm als opdruk.
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nieuw

Wablaf? is de naam van het platenlabel
waarop De Predikanten vorig jaar hun plaat
uitbrachten. Een label-t-shirt is dus een
logisch gevolg …

Cataloog 2.2

€25

Geldig zolang de voorraad strekt.
De meest recente stock vind je op
facebook.com/depredikanten in
het foto-album Cataloog 2.2

INFOrmatie:
In deze pdf kan je alle beschikbare kledingstukken en prijzen bekijken. Laat ons weten
wat je precies wil bestellen.

↘ brown
nieuw

↘ real turquoise

Bestellen doe je zo:
Geef de namen van de gewenste producten
door + het model, de kleur en de maat van
de kledingstukken.
Stuur alles naar winkel@depredikanten.be.

Jouw Bestelling ophalen:
We sturen de betalings instructies zodra de
bestelling ontvangen werd. Het pakje geven
we mee als de centen op onze rekening
staan.
Alle prijzen zijn exclusief verzendingskosten.
De verzending van bijvoorbeeld twee
kledingstukken en een album bedraagt
ongeveer €7.

Heren Hoodie ‘Wablief?’
•
•
•
•
•

Logo ‘Wablief?’ op borst
Logo ‘De Predikanten’ in de nek
B&C Hooded Sweatshirt 280 g/m²
80% katoen, 20% polyester
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

↘ purple

Heren T-shirt 'Wablaf?'
↘ steel grey

↘ royal blue
nieuw

•
•
•
•
•

Logo ‘Wablaf?’ op borst
Logo ‘De Predikanten’ in de nek
B&C T-shirt Exact 145 g/m²
100% ringgesponnen jerseykatoen
S, M, L, XL, XXL

€12

