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Super entertainment voor de kleine lokaties
Volkszanger "Tjeerd Henstra"

1 p.

Tjeerd's grootste wens is waarheid geworden. Na 10 jaar zingen tijdens het schilderen
en als café baas is zijn hobby zijn beroep geworden.
Met groot succes heeft Tjeerd diverse singels en albums uitgebracht, met daarop o.a.
duetten met Hepie, Hilly en Rommy, met als bekendste hits "Joanna", "Speel de Clown"
en "Mooie moeder mooie dochters".
Om een zo gevarieerd programma te brengen worden alle bekende meezingers niet vergeten!

Far Out is een super allround top orkest.
Top 40 duo
Ondanks het feit dat er maar 2 man muziek maken wordt
er een show neergezet zoals u gewend bent van een show orkest. Dankzij de lange ervaring
van de beide muzikanten en de toevoeging van een top zangeres is dit orkest op
allerlei festiviteiten in te zetten. Het repertoire omvat vele verschillende muziek soorten van
achtergrond standards tot de hedendaagse dance muziek en uiteraard alles daar tussenin.
Tevens beschikt de band over een uitgebreide garderobe
2 p.
zodat op allerlei thema's kan worden ingespeeld.

"Far Out"

Troubadour "Gary Field/Fokke"

1 p.

Gary Field is het pseudoniem voor Fokke Miedema. Onder zijn eigen naam opereert hij als
friestalige troubadour & songwriter. Tijdens optredens brengt Fokke dus de eigen geschreven
friestalige nummers, en als Gary Field een veelzijdig repertoire van Engels en Nederlandstalige covers uit voornamelijk de jaren zestig en zeventig. Fokke begeleidt zichzelf daarbij op
gitaar en mondharmonica.
Een echte friese topper dus!

One men looporkest "Jan Plezier"

Jan Plezier is te boeken als straatmuzikant en begeleit zichzelf op accordeon, trommel, bekkens
en toeters en bellen. Jan Plezier is te boeken in boeren outfit, smoking, kerstpak of b.v.
(zwarte) muziekpiet. Jan is dan ook bij uitstek geschikt voor het verzorgen van alle soorten
evenementen zoals: braderieën, beurzen, sportevenementen, carnaval, tuinfeesten, skûtsjes,
optochten, bruiloften, partijen, recepties, openingen of andere feesten.
Een echte prof dus!

1 p.

Toetsenist & one men band "Tjeerd Lont"

1 p.

Eenmansorkest Tjeerd Lont draait al vele jaren mee als beroeps musicus.
Met een gevarieerd repertoire voor jong en oud brengt hij gezellige achtergrondmuziek
tot kwalitatief uitstekende dansmuziek.
Vanzelfsprekend wordt de geluidssterkte aangepast aan het evenement.
Tjeerd Lont brengt zowel instrumentaal als vocaal en perfect stuk entertainment!

Feestzanger entertainer "Turbo M"

Eindelijk weer eens een entertainer van wereldformaat! Turbo zingt niet alleen,
maar maakt door talloze verkleedpartijen er werkelijk een gekkeboel van.
Zo verkleed hij zich al Elvis, rijdt tijdens imitatie van Henk wijngaard in een houten truck
over het podium, loopt als André Hazes met een echte vlieger door de zaal.
Alsof dit niet al gek genoeg is werd bij elk thema weer wat anders aangetrokken.
Lachen gieren brullen en feesten dus!

1 p.

Imitatie "André Hazes"

1 p.

Wie wil niet een André Hazes op zijn feestje hebben? Echter zal dat vaak niet lukken
daar de echte André vaak veel te duur is.
Anne kan dan uitkomst bieden, want hij is bijna niet te onderscheiden
van de echte André Hazes.
Anne lijkt niet alleen op André Hazes, maar is vocaal ook bijna identiek.
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