
Midweek met 

popgroepen 

Midweek van vanavond hevüt cru 

compilatie van in de loop der tijd bij 
haar opgetreden popgroepen Het betreft 

treft hier opnamen die al eens uitgezonden 

zonden zijn maar ook veel materiaul 
dat nog niet eerder op het scherm is 

geweest Engeland is het meest vertegenwoordigd 
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