*Internationale Programmering * Organisatie Buro * Thema Parties * Verloning * Advies/Management * Promotiemateriaal/Reklame

Lucas van Leydenstr. 24
Udo de Haan Produkties
8932 DJ Leeuwarden
Telefoon (058) 299 1212
Fax (058) 299 1213
Leverancier van top amusement
Postbank 4502030

e-mail: info@udodehaanprodukties.nl

WWW.udodehaanprodukties.nl

Kroegbands

The Candy's

Dit muzikale viertal bestaande uit Gerda, Arjan, Jan en Jan-Robert maakt muziek waar
je vrolijk van wordt. Puttend uit een repertoire van Sixties tot nu, spelen ze popsongs met
Soul-,rock-,country-,raggea-, en jazz invloeden. Nummers van Frank Sinatra tot Doe Maar en van
Beatles tot Kylie Minogue passeren de revue. Deze gevarieerde liedjes worden ten gehore gebracht
met basgitaar, drums, gitaar en meerstemmige zang. Muziek waar de zelf zin in hebben en op
hun eigen manier gespeeld, met hoog arbeidsvitaminen gehalte en voor elk wat wils.
Dus: alle ingrediënten zijn aanwezig voor een gezellige en swingende avond!
3+1 p.
N.B.: Ook te boeken zonder drums, mochten minder decibels gewenst zijn.

Roadhouse is een band die staat. Vier heren die van wanten weten, hun blues is stevig,
soms rauw, soms gevoelig, maar altijd eerlijk en enthousiast. De muziek pakt je beet,
schud je door elkaar en laat je niet meer los voor je helemaal uit je dak gaat. Zij noemen
het daarom: Pittbull Blues! Roadhouse speelt blues van o.a. Muddy Waters en
Robert Johnson, maar ook het modernere werk zoals nummers van Stevie Ray Vaughan,
ZZ-Top, en Johnny Cutters! Bij de cd-presentatie boekten ze een uitverkocht
4 p.
Bolwerk te Sneek. Een afwisselend repertoire met veel vaart!

CAJUN BEANO

ROADHOUSE

Cajun Beano opgericht in 1994 door een lekker stelletje beroepsmuzikanten.
De naam van de band dekt de muzikale lading volledig. Het Engelse Beano staat voor
"uitbundig feest". Beano, van bean afgeleid, was oorspronkelijk een groots feest, waarbij
de baas zijn werkvolk trakteerde op drank en een uitbundige maaltijd met als
hoofdschotel bonen. Cajun Beano speelt in de traditie van Ray Cooder en Flaco Jimenez
de zogenaamde Tex Mex. Ook speelt de band nummers in de cajun- en zydecostijl,
en ander bekende covers met een pittige cajun accordeonsaus.
Een lekkere feestband dus voor een leuke prijs!
4 p.

Last Dodo Dance Band

4 p.

The Last Dodo Dance Band is een lekkere feest band voor ieder die eens wat anders wil.
De Dodo's zijn veel gevraagde gasten op elk soort feest en festival. Het repertoire bestaat uit
swingende Bob, French Blues, Zydeco en Cajun
gepeperd met de eigenzinnige dodo-sound, maar ook met Tex Muziek.
Kortom een aanstekelijke feestband waar zelfs de Dodo's weer van tot leven komen.
De band heeft inmiddels 2 c.d.'s uitgebracht, welke goed werden ontvangen.

Pig Meat

2 p.

Pig Meat, vernoemd naar een song van Leadbelley, is een op hol geslagen Folk en Countryduo
bestaande uit de heren Sytse Hayma en Jan Seuninga. Voorheen maakten deze heren deel uit
van het roemruchte punkpopgezelschap Kobus gaat naar Appelscha.
Dankzij een beetje gerommel op gitaren, banjo en ukelele en een beetje getrap en gemep op
trommels en dé kuttepiel: spelen deze gasten o.a. in België, Wit-Rusland, Denemarken,
Duitsland en uiteraard in Nederland. Er zijn veel c.d's gemaakt en wat eigenlijk veel belangrijker is;
al zijn ze maar met z'n tweeën, ze zetten de hele tent op z'n kop!
Kortom een geweldige feest-band.

Big Mack is een oude naam maar met nieuwe artiesten. De groep wordt gevormd door
3 heren en een dame. Het repertoire bestaat uit bekende covers uit de jaren zeventig tot
hedendaagse hits. Zoals de naam al suggereert, een Big Mack is een zware Amerikaanse truck,
kan de muziek dan ook stevig uitpakken. Aan de andere kant worden er ook rustige blues en
unplugged gespeelde akoestische nummers ten gehore gebracht.
Er wordt zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal gezongen

Gratis Bier

BiG Mack

3 + 1 p.

Gratis bier is werkelijk een fantastisch orkest.
Waarom Gratis Bier? Hang een poster of voor het raam van je café, en je weet dat het erg
druk wordt. Als de mensen eenmaal binnen zijn is het zaak om ze binnen te houden.
En dat lukt deze 3 heren zeer goed. na een paar try-outs lopen de boekingen
werkelijk storm. De band speelt allerlei stijlen muziek,
en is te omschrijven als een echte studentenband. Boeken dus!
3 p.
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