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Coco Jr. swingt samen met Sandrine in de nieuwe zomershow van 
Het Witte Paard  

 
BLANKENBERGE, 14 juni 2022 – Het Witte Paard pakt uit met een gloednieuwe productie 
‘Colour of Passion’ en overtuigde niemand minder dan Coco Jr. om zijn muzikale 
handtekening onder de show te zetten. Exact 30 jaar na de release van ‘I can’t keep my 
hands of you’ bepaalt de Dinky Toys frontman mee het geluid van de Blankenbergse zomer. 
Hij krijgt daarvoor steun van Sandrine, Patrick Onzia, Clayton Peroti en een aantal straffe 
internationale acts. 
 
Een gekend recept met nieuwe ingrediënten 
Van 22 juli tot en met 17 september 2022 opent Het Witte Paard Theater in Blankenberge een 
zomer lang de deuren voor de nieuwste avondshow ‘Colour of Passion’. Mede dankzij de 
investeringen van Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke, staat Het Witte 
Paard weer aan de vooravond van een zomer vol entertainment. Regisseur Jos Dom zorgt dit 
jaar in opdracht van producent Ben Van den Keybus wederom voor een gloednieuwe cocktail 
van hits, sensuele dans, visuele humor (Steve Eleky en Helmut) en acrobatie (Duo Nostalgia 
en Sheyen Caroli). Hij krijgt daarvoor voor het eerst de muzikale hulp van Coco Jr. die deze 
zomer niet alleen als zanger op het podium staat. Zijn muzikale ideeën zorgen ongetwijfeld 
voor nieuwe originele medleys. 
 
Een bijzondere verjaardag 
Exact 30 jaar geleden kwam de single ‘I can’t keep my hands of you’ uit. Deze bijzondere 
verjaardag viert Coco Jr. maar al te graag in Het Witte Paard Theater. Een Dinky Toys medley 
kan daarom zeker niet ontbreken. Maar ook muziek uit The Lion King en hits van onder meer 
Queen, Soulsister en Shaggy staan op het programma. 
 
Jos Dom: ‘De avondshows in Het Witte Paard in Blankenberge zijn een begrip. Mensen 
verwachten zich aan hitmedleys, ambiance en bijzondere acts vanuit de hele wereld. De 
repetities bevestigen voor mij nu al dat het avonden worden om niet snel te vergeten!’ 
 
Ben Van de Keybus: ‘De afgelopen jaren reisde ik rond op zoek naar de meest geschikte acts 
voor onze zomershows. Ik ben fier op het talent dat ik dit jaar naar onze zaal heb weten te 
halen. Dankzij Coco Jr. waait er deze zomer ook muzikaal een frisse wind door Blankenberge.’ 
 
Coco Jr.: ‘Toen Ben me vroeg of ik wilde meewerken aan de nieuwste zomershow van Het Witte 
Paard, heb ik niet lang moeten twijfelen. Ik kijk ernaar uit om deze zomer samen met Sandrine, 
Patrick Onzia, Clayton Peroti en de internationale acts het podium te delen!’ 
 
Colour of Passion, van 22 juli tot en met 17 september, 20u30, tickets via www.wpevents.be 
 
Niet voor publicatie. Voor bijkomende informatie, fotomateriaal en interviewaanvragen: 
  
pers@wphotelsevents.be                https://bit.ly/38TbhzI 



 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 
 
Meer over Coco Jr. en The Dinky Toys 
 
Precies 30 jaar geleden stonden The Dinky Toys aan de top van de hitparade met ‘I can’t keep 
my hands of you’. Hun derde zomerhit op rij na ‘My day will come’ en ‘The Test of time’. 
Bovendien werd hun debuutalbum ‘The Colour of Sex’ in 1992 bekroond met platina. 
 
‘I can’t keep my hands off you’ werd later gecoverd door o.a. Yuri (‘Qué me va a pasar’) in 
Mexico (1995) en Jack Radics in Jamaica (1996). In 1994 had Jack Radics al een wereldhit 
gescoord samen met Chaka Demus & Pliers & The Taxi Gang. Hun versie van ‘Twist and shout’ 
werd een nummer 1 hit in o.a. de UK.  
 
Precies 25 jaar geleden nam Coco in Jamaica zijn eerste solo-album op (‘Acting like glass’) met 
The Taxi Gang. Hij deelde niet alleen de studio (Mixing Lab), maar ook backing vocals (Brian & 
Tony Gold) met wereldster Shaggy. 
 
Coco’s nieuwe versie van ‘I can’t keep my hands of you’ is een eerbetoon aan gitarist Lloyd 
‘Gitsy’ Willis & en bassist Robbie Shakespeare (Sly & Robbie). Zij speelden allebei op zowel 
‘Twist & Shout’ als ‘Acting like glass’. Helaas zijn beide heren eind vorig jaar kort na elkaar 
overleden. 
 
 
Meer over WP Hotels & Events 
 
De evenementenzaal ‘Het Witte Paard’ opende ruim 85 jaar geleden voor het eerste de 
deuren. Vier generaties later staat WP Hotels & Events garant voor een uniek en zorgeloos 
verblijf aan de Vlaamse kust. Ondersteund door de recente investeringen van Alychlo, de 
investeringsmaatschappij van Marc Coucke, groeit het bedrijf gepassioneerd verder. 
 
WP Hotels & Events is eigenaar van verschillende bijzondere locaties in het centrum van 
Blankenberge. Van theater- en seminariezalen tot restaurants, wellness-ruimtes en 
hotelkamers in verschillende prijsklassen. De faciliteiten en mogelijkheden zijn eindeloos.  
 
WP Hotels telt vandaag zeven hotels door de recente overname van Hotel Riant Séjour op de 
zeedijk en de renovatie van het budgetvriendelijke Hotel Cavalli op de Grote Markt van 
Blankenberge. 
 
WP Events presenteert het hele jaar door een groot en verscheiden aanbod aan 
entertainment in Het Witte Paard Theater en Het Colisee Theater, met als absolute 
hoogtepunt de eigen Witte Paard Zomershows. 


