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Top 100 & 40 bands

Red Haze

Red Haze is inmiddels een gesettelde naam in de muziekwereld. In 1999 werd een fantastische
cd opgenomen. Eind 2000 is de band gestart met een cd promotietour, welke gesponsord
wordt door Pepsi Music. De band liet al eerder van zich horen op radio 3 onder meer
bij NCRV's paperclip. Red Haze heeft inmiddels een ruime ervaring in vele zalen, dancings,
en feesttenten. Ook is de band veel gevraagd om voorprogramma's te verzorgen bij
de bekende popgroepen.
De band is tijdens de promotietour voor de kleinere zalen ook "unplugged" te boeken!
4+1 p.

Ska'n.Del is een echte feestband die net even iets toevoegt, waardoor een avond niet snel
vergeten wordt. Dit is een uitermate geschikte band voor uw feest. Bekende nummers
van bands als Madness, The Specials, Doe Maar, Drukwerk, Shaggy en vele andere
succesvolle liedjes worden door Ska'n.Del op een unieke wijze ten gehore gebracht.
Studentenfeesten, bar-dancings, festivals, kroegen, personeelsfeesten, feesttenten,
je kan het zo gek niet bedenken of Ska'n.Del heeft er de geschikte muziek voor.
Dus tijd om te informeren naar de prijs en de kwaliteiten
van deze bijzondere feestband!

Remake

5 p.

Remake is de nieuwe topper bij Udo de Haan Produkties.
Verkozen tot beste liveband van Noord Nederland maakt Remake geschikt voor ieder
evenement waarbij het dak eraf moet. Lekker dansen op recente popsongs,
heerlijke discohits en gouwe ouwe rocksongs.
Dit alles met een vleugje funk en soul maken Remake tot een partyband van niveau.
Ook akoestische sets of optredens is geen probleem voor Remake!
4 +1 p.

Kevins Krew geniet inmiddels grote bekendheid in Friesland. De band heeft een
prachtig gevarieerd rock-repertoire opgebouwd. Nummers van onder andere
Wet Wet Wet, REM, Bon Jovi, U2, Simple Minds, Kansas, Brian Adams, maar
ook nummers van eigen bodem zoals van De Dijk, Van Dik Hout, de Golden Earring,
Kane, The Scene en Marco Borsato worden op geheel eigen wijze gespeeld.
Daarnaast doet de band regelmatig uitstapjes naar Rock 'n Roll, zoals nummers van
Elvis en The Beatles. Naast de bekende covers worden tevens enkele
eigen nummers ten gehore gebracht.

For Funk

Ska'n.Del

Kevin's Krew

7 p.

For Funk is een zeer ervaren allround band met uitstekende muzikanten.
Krachtige bas, stevige beats, subtiel gitaarwerk aangevuld met meerstemmige
zang en veel funky accenten.
Zij voelen een publiek feilloos aan en weten daardoor altijd
een show van formaat neer te zetten.
Alle swingnummers worden ten gehore gebracht!

Boni-f is een 7-mans formatie, die in staat is bijna ieder gelegenheid tot een
feest om te toveren. Met repertoire van zowel Nederlands als Engelstalige rockhits uit de
jaren 70,80,90 aangevuld met enkele tophits van nu.
Uigangspunt van Boni-f is een stevig repertoire neer te zetten, bestaand uit
recente hits, de mooiste ballads, en natuurlijk de onvergetelijke gauwe ouwe.

Mc Nolia

4 + 1 p.

Boni-f
6+1 p.

Mc Nolia is een coverband uit de stad Groningen en speelt bekende en iets minder
bekende nummers van bands als Anouk, Skunk Anansie, Queen, U2, om er
slechts een paar te noemen. Zangeres Marianne is de frontvrouw en het gezicht van de
band en zij staat haar mannetje op het podium. Tezamen met de twee gitaristen Rolf
en Bertus, bassist Arko en drummer Tjarri staat Mc Nolia garant voor een paar uur
stevige rock met voor ieder wat wils.
4 + 1 p.
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