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Berget Lewis en Tatiana stappen in het huwelijksbootje. Vandaag is de grote dag.
Berget zegt ja en Tatiana heeft haar eerste grote optreden voor een heel groot
publiek.
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3LAB is de plek voor vernieuwing en experiment van NPO3

De 3LAB t v-week.De 3LAB t v-week.
10-14 august us op NPO3!10-14 august us op NPO3!
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