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WELKOM
Welkom op de officiële Adliciousfanclub.nl
Hier vind je de laatste nieuwtjes over de beste groep van Nederland: Adlicious!.
Kijk hier rustig rond en laat vooral leuke berichtjes achter.
Liefs, AdliciousFanclub.

FOTO VAN DE MAAND

Klik hier om de foto groter te bekijken.

EERST VOLGENDE OPTREDEN
Opdit moment zijn er nog geen optredens bekend.
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Klik hier voor meer optredens.

FLAVOUR (UNPLUGGED)

SHOUTBOX
Adliciousfanclub
Laat hier leuke berichtjes achter!
Feb 28th

Shout @archieve

Shout!

Post Message Here

Free Shoutbox by ShoutCamp
baju muslim baju batik

DOWNLOAD

Download hier de single Come Home.
Klik hier om de anderen singles te downloaden.
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COPYRIGHT
Ik doe erg mijn best hier foto's, filmpjes en informatie te plaatsen. Ik steek hier veel tijd in en vind het niet leuk als
het zomaar overgenomen wordt.
Als je wat wil overnemen, dien je eerst toestemming te vragen! Dit kun je doen door te mailen naar
adliciousfanclub@live.nl
www.adliciousfanclub.nl 2011 - 2013

STRIJDERS VOOR DE LIEFDE, GAYPRIDE REMBRANDTPLEIN
AMSTERDAM
6 augustus 2013, Posted in Home Comments: No comments

Afgelopen vrijdag 2 augustus stond Adlicious de hele avond backing bij Strijders voor de Liefde concert op het
Rembrandtplein. Verschillende artiesten traden op o.a Sharon Doorson, Do, Charly Luske, Tara McDonald ect.
Het concert wordt uitgezonden op zaterdag 17 augustus om 23:40 uur en zondag 18 augustus om 11:20 uur op
rtl4.
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