Spetterend het nieuwe jaar in met
MNM
Tom De Cock viert de overgang naar het nieuwe
jaar samen met de MNM-luisteraars tijdens liveuitzending
De kerstman heeft zijn cadeautjes misschien al uitgedeeld,
maar ook MNM heeft de laatste dagen van 2019 nog enkele
verrassingen in petto voor zijn luisteraars.
Naar goede eindejaarsgewoonte brengt MNM heel wat
eindejaarslijsten met de beste nummers van 2019.
Nieuwkomers Wanne en Kawtar blikken terug op de leukste
momenten van dit zotte jaar waarin ze gebombardeerd werden
tot wing DJ's van Peter Van de Veire in De Grote Peter Van de
Veire Ochtendshow. En voor de beste hits om het nieuwe jaar
in te zetten kan je terecht bij Tom De Cock. Hij neemt de MNMluisteraars live mee naar 2020.

De grootste hits van 2019
De eindejaarsdagen gaan traditioneel gepaard met
jaaroverzichten en lijstjes. MNM blikt terug op de grootste hits
van 2019 tijdens:
•

het Ultratop50 Jaaroverzicht met Wouter Van den Breen
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De eindejaarsdagen gaan traditioneel gepaard met
jaaroverzichten en lijstjes. MNM blikt terug op de grootste hits
van 2019 tijdens:
• het Ultratop50 Jaaroverzicht met Wouter Van den Breen
• het MNM Dance50 Jaaroverzicht, met Yoren Linsen
• het Click-Like40 Jaaroverzicht, met Cato Peeters
• het Urban50 Jaaroverzicht, met Anushka Melkonian
• het MNM50 Jaaroverzicht, met Sen De Paepe
•
Een van de jaaroverzichten gemist? Dan krijg je op 1 januari
een nieuwe kans. Yoren Linsen presenteert er nog eens de
allerbeste platen uit de MNM1000 van 2019 tijdens Happy New
Year - MNM 1000.
Ultratop50 Jaaroverzicht - donderdag 26 december, van
10.00 tot 18.00 uur
MNM Dance50 Jaaroverzicht - donderdag 26 december,
van 18.00 tot 21.00 uur
Click-Like40 Jaaroverzicht - vrijdag 27 december, van
10.00 - 18.00 uur
Urban50 Jaaroverzicht - vrijdag 27 december, van 18.00 21.00 uur
MNM50 Jaaroverzicht - maandag 30 december, van 10.00 18.00 uur
Happy New Year - MNM1000 - woensdag 1 januari, van
12.00 - 18.00 uur

Terugblikken met Kawtar en Wanne
Het was een zot jaar voor Kawtar Ehlalouch en Wanne
Synnave: ze versterken het team van De Grote Peter Van de
Veire Ochtendshow als wing DJ's. Wie beter dan Kawtar en
Wanne om terug te blikken op de leukste momenten van 2019
op MNM?
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Dinsdag 31 december, van 12.00 tot 18.00 uur

Live met Tom De Cock naar 2020
Op oudejaarsavond warmt Erwin De Nul de MNM-luisteraars
op voor het nieuwe jaar met MNM Party – Mix&Match. Daarna
neemt MNM-DJ Tom De Cock over. Hij zal live de overgang
van 2019 naar 2020 vieren met de MNM-luisteraars. Erwin De
Nul zet daarna de eerste dag van 2020 feestend verder.
MNM Party Mix&Match - dinsdag 31 december, van 18.00
tot 21.00 uur
Overgang 2019-2020 - dinsdag 31 december, van 18.00 uur
tot 01.00 uur

