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Allround top 100 & 40 bands

Stream

Wilt u een spetterende bruiloft? Moet de (feest tent) vol zijn? Ook voor elk ander feest
hoeft u niet langer te zoeken. Stream is de band voor u!!
Stream is een nieuwe enthousiaste allround top-100 band bestaande uit 6 personen.
Met een zeer breed repertoire spelen zij voor elk wat wils. Met veel plezier brengen
zij de actuele hits, heerlijke gouwe ouwe rock, swingende disco knallers, gevoelige
ballades en lekkere pop. Ook zullen er medleys en meezingers voorbij komen.
Dit alles wordt vlot achter elkaar gespeeld waardoor het publiek niet snel
verveeld zal raken.
4 + 2 p.

Exposure is inmiddels een veel gevraagde band voor o.a. feesttenten,
personeelsfeesten en bruiloften. De band bestaat uit 4 muzikanten en een
zanger en zangeres. De band is van alle markten thuis en kwaliteit en gezelligheid
staan hoog in het vaandel.
Zij bieden u een wervelende show met een breed repertoire dat vakkundig wordt
gespeeld in combinatie met een uitstekende geluids installatie
en bijbehorende lichtshow.
5 + 1 p.

Exposure

2 Hot 4 You
2 Hot 4 You is inmiddels na het winnen van "The Battle Of The Bands" in 1994 een alom
bekende band geworden. De band wordt met name veel geboekt in feesttenten,
discotheken, personeels-, en studentenfeesten.
Dit is mogelijk door het uitermate brede up to date repertoire.
De bezetting begaat uit 2 zangeressen en 6 muzikanten, wat de band een fantastische
uitstraling geeft.
5 + 1 p.
Cheers is een swingende formatie, en behoort tot de categorie meest gevraagde
orkesten. De band brengt een repertoire waarin bijna alle muziekstijlen
vertegenwoordigd zijn en beschikt over een prima en afwisselend stemmenmateriaal,
heeft een prima uitstraling en het zijn prettig en beschaafde mensen om mee te
werken. Zij nemen u dan ook mee op een muzikaal avontuur van o.a. tophits
uit de jaren 70, 80, 90 en millennium. De enthousiaste uitstraling en het hoge
muzikale niveau van deze band resulteert in een fantastische avond, die
zeker op iedereen effect zal hebben. Ongetwijfeld de redenen waarom Cheers
veel gevraagd is voor bedrijfs- en verenigingsfeesten, dorpsfeesten, bruiloften
dinnerdansants, recepties ect. ect.
2+1 p.

Cheers

Joly & Terry West

2/3 p.

Joly en Terry West zijn de oprichters van de topformatie Melrose,
sinds enkele jaren hebben zij met succes het huidige trio opgericht.
Joly en Terry West beschikken over een uiterst professionele instelling.
Het repertoire is allround, wat met zich mee brengt dat u ze op allerlei feestelijke
gelegenheden tegen het lijf kan lopen. Tevens beschikken zij over een
bijna onuitputtelijk repertoire van Goud van Oud tot en met de actuele top 40 nummers.
Ook is de band toegespitst voor thema avonden zoals:
country, dans, Duitstalig, dinnerdansant, feest, top 100 of Hollandse avond.

Deze eigentijdse, bruisende formatie heeft een uitgebreid
allround repertoire, bestaande uit o.a. prettige easy-listening,
dansbare disco en soul, hedendaagse top 40hits, enz.
Door de hoge kwaliteit van muziek, gitaarspel en het expressieve stemgeluid van
de zangeres, zijn zij een graag geziene gast op bedrijfsfeesten,
showevenementen en elke andere feestelijke gelegenheid.
Kortom, Ticket for Two, het toegangsbewijs voor een succesvolle, geslaagde avond!!!

Ticket for Two

* Dit is slechts een kleine greep uit ons aanbod * 1+1 p.
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