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Xander de Buisonjé in je tuin of huiskamer
Gewapend met zijn piano weet Xander de Buisonjé 
van elke gelegenheid een bijzonder moment te ma-
ken. Geniet van zijn Nederlandse klassiekers, maar 
ook verrassende covers, live in je eigen huiskamer 
of tuin. In dit unieke concept is er volop ruimte voor 
maatwerk en verzoekjes.

Jeroen van der Boom excl. te boeken tot oktober
Thuis, in de tuin, op kantoor of openbare gelegen-
heid (volgens richtlijnen RIVM) voor een kleine groep 
(2x30 min. in tijdsbestek van 120 min.) speelt en zingt 
Jeroen met piano zijn grootste hits en jouw verzoek-
jes. Maak zo jouw eigen intieme en unieke (Toppers) 
feestje!
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Er is weer wat ruimte! Vanaf nu is er geen maximum aantal bezoekers bij evenementen mits 
er gehouden wordt aan de 1,5 meter, er voldoende zitplaatsen zijn en er gereserveerd wordt. 
Samen met onze artiesten hebben we, naast ons vaste aanbod, diverse specials samenge-
steld voor de zomer. Alles is op maat, dus neem zeker contact met ons op om de mogelijk-
heden te bespreken.
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Intiem akoestisch optreden door Glennis Grace
Speciaal voor kleine groepen is Glennis Grace nu te 
boeken in een intieme, akoestische set met gitarist 
en pianist. Geniet van een indrukwekkende vertolking 
van haar mooiste eigen liedjes en covers. Dichtbij en 
authentiek, een onvergetelijke ervaring voor je gas-
ten.

Terug naar de basis van Pater Moeskroen
Wist je dat Pater Moeskroen ooit startte als 
troubadour-act? Vele hits, festivals, feesttenten en 
theaters verder ziet onze wereld er op dit moment 
heel anders uit en dat betekent terug naar de basis. 
Roodkapje, Laat Maar Waaien, Hela Hola, Joost en 
andere krakers, verpakt in een flexibele troubadour-
set boeken? Dat is vragen om gezelligheid.

The Originals nu ook akoestisch
The Originals komen spelen deze zomer! Nu ook 
akoestisch: op jouw terras, bedrijfsfeest, tuinfeest, 
barbeque, verjaardag, platte wagen of trekschuit!
Kortom: een show van The Originals op maat. Geheel 
corona-proof!
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De zomer op z’n kop met Yes-R
Nu de versoepelingen bekend zijn kunnen we einde-
lijk naar de mogelijkheden kijken. Voor de jongeren 
onder de 18 jaar betekent dat een stuk meer vrijheid. 
Met een speciale setlist komt Yes-R graag jouw exa-
menfeest, BBQ, Sweet 16 Party, eindfeest of terras op 
z’n kop zetten deze zomer.

Sfeervolle ‘terrasmuziek’ door We Two
Het door de wol geverfde duo We Two is nu te boeken 
voor sfeervolle ‘terrasmuziek’ bij jouw café, kroeg 
of restaurant of gewoon privé in de tuin. De mannen 
spelen alles en zelfs, indien gewenst, enkele Italiaan-
se sets (hallo Italiaans restaurant!). Door hun jaren-
lange ervaring weten ze precies wat mensen willen 
horen en gaan ze verzoekjes ook niet uit de weg.

Stones Sessions ‘Sweet Summer Sun’ zomerconcert
Speciaal voor deze bijzondere maanden heeft Stones 
Sessions een compacte rockshow in elkaar gezet, ook 
voor de kleinere publiek-settings. De band is uitge-
groeid tot dé Rolling Stones tribute-band van Europa 
met 100 shows per jaar. Deze afslag naar een kleine 
setting, soms unplugged en bovenal benaderbaar is 
spannend en bijzonder voor zowel band als publiek.
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Wolter Kroes gaat terug naar zijn roots
Wolter vormt de perfecte muzikale omlijsting voor 
je diner, terras of concert met zijn ballads ‘Laat me 
los’, ‘Ik ben je prooi’ en ‘Het seizoen van ons’, maar 
ook heerlijk ‘crooner’ repertoire van o.a. Dean Martin 
en Frank Sinatra. Geniet als nooit tevoren van deze 
veelzijdige muzikant!

Jij vraagt, Pascal Redeker zingt
Pascal loodste ons door de coronacrisis met zijn 
populaire vrijdagmiddagborrel, waarmee hij wekelijks 
meer dan 1.000 kijkers trekt. Deze levende jukebox 
zingt daadwerkelijk alles en is flexibel in te zetten 
voor kleine gelegenheden; 2 x 30 min., 2 x 60 min...jij 
vraagt, Pascal zingt.

Lange Frans in het klein
Samen met zanger Michael Bryan en een pianist cre- 
ëert Lange Frans een intieme setting op jouw tuin-
feest of mini-festival. In twee sets van 30 min. komen 
zijn bekende hits voorbij en is er zelfs ruimte voor een 
rap op maat. Vraag ons naar de mogelijkheden!
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Naast deze aangepaste concepten, zijn onderstaande artiesten ook exclusief bij ons te 
boeken. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Edwin Evers Band Lange Frans & Baas B Broederliefde

Sharon Doorson FloorJaxxJanieck

Frans Duijts zingt hits en bekende covers van weleer
In een unieke akoestische setting, met accordeonist 
en gitarist, zingt Frans zijn hits, aangevuld met be-
kende covers van weleer van o.a. Elvis Presley. Engel-
bert Humperdinck en Tom Jones. Met zijn inmiddels 
15 jaar ervaring in het artiestenvak, weet Frans een 
passende set te brengen op elke gelegenheid.
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Vangrail Blizzert Familie de Bruyn

Boomerang Jimmy van den Nieuwenhuizen band Re-Play

Soulm3n DJ Paul van de Laar

Naast deze aangepaste concepten, zijn onderstaande artiesten ook exclusief bij ons te 
boeken. Vraag ons naar de mogelijkheden.


