LIVE MUZIEK AGENDA

Zondag 13 maart

:

A.S. Streetband

Zondag 20 maart

:

Sixpack

Zondag 27 maart

:

Geehive

Zondag 3 april

:

D-Tune

Zondag 10 april

:

RiverStone

Zondag 17 april

:

Muck

Zondag 24 april

:

Brand New Cadillac

Zondag 1 mei

:

Witness

Zondag 8 mei

:

Suzi’s Crew

Zondag 15 mei

:

Kleine Kaart

Voor meer informatie over de bands scroll
naar beneden.

A.S. Streetband

Dit is de A.S. Streetband is een gelegenheidsformatie uit De Bilt.
Een mix van ervaren muzikanten van verschillende leeftijd.
De band brengt een wisselend programma van gouwe ouwe top 40 nummers.
Met toestemming van de gemeente werd j.l. augustus door de A.S. Streetband
voor het eerst in 2021 weer een Bilts straatconcert gehouden. Dat de
aanstekelijke muziek veel plezier bracht en van hoge kwaliteit was, bleek uit
het volgende feit. Ondanks dat het concert verregend was, bleven de
toeschouwers tot het einde zitten op hun zelf meegebrachte stoelen en onder
hun zelf meegenomen papaplus en parasols. Er werd zelfs van het
straatconcert genoten door sommige toeschouwers vanuit hun auto’s.
De A.S. Streetband bestaat uit de volgende Biltenaren: Andrea Hessing –
Zang, Rob Veerman – slagwerk, Gert van Nek – Gitaar, Sander Loog –
Saxofoon, Gerard Vogel – toetsen/zang, Wil Roelofsen – basgitaar/zang

Sixpack

Sixpack is een coverband van 6 mensen die allemaal verschillende muzikale
achtergrond hebben. Allemaal al jaren actief in het muziek circuit van Utrecht. The
Yamaha's, The coconuts, The melodies, de dukes, Witness en Partysound zijn bandjes
waar zij gezamenlijk of afzonderlijk in gespeeld hebben.
Samen maken zij dansbare en herkenbare covers, voor ieder wat wils.
Van Nederlandse bodem kun je denken aan:
Anouk, Danny Vera, The Common Linnets, Golden Earring tot aan Caro Emerald.
En de internalionale hits aan: Daft Punk, Creedence Clearwater Revival, Tina Turner,
Fleetwood Mac, The Doobie Brothers tot aan Kiss.
De bezetting van de band is:
Ron – drums
Rob – akoestisch en elektrisch gitaar
Dennis – toetsen

Bert – basgitaar
Erwin – elektrisch gitaar
Karin – zang

Geehive

Geehive, een van de leukste bands van Amersfoort en omstreken. Met een fijne mix
van groovy, jazzy, funky, swingende en loungy songs.
Een band die zich kenmerkt door een eigenwijs repertoire van bekende en minder
bekende muzikale grootheden. Gewoon, omdat het kan en omdat het zo lekker
klinkt!

Geehive, de band met twee kanonnen van zangeressen, een bassist met bakken soul,
een gitaarfreak, een loungy toetsenist en een groovende drummer. De band die altijd
wil spelen! Op alle soorten locaties. Reken er maar op maar dat het gezellig wordt!
De muziek van Geehive is pure, goudeerlijke, ambachtelijke en met liefde bereide
soul/jazz/lounge/pop op echte instrumenten.
Volg Geehive op Facebook en blijf op de hoogte van hun nieuwe optredens op hun
website Geehive.nl

D-Tune

D-tune, zo heet deze band.
Vernoemd naar de drop D -stemming van de gitaar bij sommige nummers.
Kees speelt gitaar, ook gitarist van de Weltevreden buurtband.
Mariska en Judith die zingen. Mariska speelt ook wel eens gitaar. Dan dus 2
gitaren, semi akoestisch.
Voornamelijk 2 stemmig zingend (close harmony).
D-Tune heeft al wel wat ervaring met optreden. Zondag 13 februari deden zij
voor de derde keer mee met gluren bij de buren.
D-tune heeft een zeer uiteenlopend repertoire. Billy Eilish , Dolly Parton,
Johnny Cash, manu ciao, bruce Springsteen, and so on...

River Stone

RiverStone is een eigenzinnige “rootsy” groep uit de omgeving Utrecht.
Zes vrienden – Mattijs, Martijn, Martin, Jelle, John en Bart – leerden elkaar kennen
door hun gedeelde passie voor authentieke rootsmuziek en akoestische
instrumenten.
Sinds 2009 treden zij graag op waar het publiek zich het meest thuis voelt, zoals
besloten feesten en gelegenheden, maar ook cafe’s, restaurants en festivals.
Geïnspireerd door artiesten zoals Simon & Garfunkel, Bob Dylan en The Dubliners
weet Riverstone een mooie mix in hun repertoire aan te brengen. Sfeer is dan ook
een belangrijke factor voor RiverStone. Muziek is er om samen van te genieten en
dat doen zij graag met jullie!
De muziek die zij spelen variëert tussen de grootste hits van de allerbekendste
artiesten en prachtig eigen werk. Hun eigen muziek is het aller best te beschrijven als
“Roots” muziek. Verdere informatie te vinden op http://www.riverstonemusic.nl.

Muck

MUCK is een bekende 4-mans pop-rockcoverband uit Den Dolder die al jaren op de
verschillende podia in Nederland speelt.

In 2017 was MUCK winnaar van de finale van de Clash over de Coverbands Benelux.

Muck hebben maar één motto: “ We doen het goed, of we doen het niet!’ Ze hebben
een breed repertoire met o.a. nummers van ZZ TOP, Golden Earring, De Dijk, Pearl
Jam enz.

Brand New Cadillac

Op een zaterdagmiddag in april 1989 kwamen Jan Willem van Wijk, Boudewijn van Wijk, Flip
Mijzen en John Hijmering als ‘one night stand band’ bij elkaar om een popfestival in
Leusden te sponsoren.
Er werden zeven stevig rockende blues-nummers in recordtijd uitgewerkt als een Rolling
Stones coverband en diezelfde zaterdag live op de bühne weggezet. Binnen 30 seconden
sloeg de vlam in de pan en stond de zaal op z’n kop, Brand New Cadillac was born. Mystery
guest op mondharmonica Jan van der Horst voegde zich later bij de band.
Vanaf die eerste dag rockt de band met passie door Nederland en daarbuiten, maakte enkele
cd’s en dvd’s en deelde op grote festivals het podium met bands zoals Golden Earring,
Anouk, Within Temptation en van Dik Hout. In 2020 sluit ook gitarist Jacco Haker zich aan
bij de band.
Het maakt Brand New Cadillac niet uit waar ze spelen: spetterende Rock&Roll en bloed
mooie ballads staan centraal en de band gaat door tot de band en het publiek plat gespeeld
zijn.
Namen op de foto vlnr :
John Hijmering ( gitaar), Jacco Haker ( gitaar) , Boudewijn van Wijk (gitaar en leadzang) ,
Flip Mijzen ( drums) , Jan vd Horst ( mondharmonica, zang) Jan Willem van Wijk ( Bas) .

Witness

Witness is een enthousiaste popcoverband van ervaren muzikanten uit de
omgeving van Utrecht.
Met Biltenaar Lucas van Ede als gitarist. De band bestaat verder uit een
zangeres, twee gitaristen, een toetsenist, basgitaar en een drummer.
Zij spelen bekende covers van de jaren ’60 tot nu en alles wat zij leuk vinden.
Voor meer informatie en het repertoire en het beluisteren van de mooie
opnames op hun website. Ga naar https://www.band-witness.nl

S-uzi’s Crew

Sinds eind 2020 is S-uzi's Crew compleet en volop in de opbouw en ze hebben er
heel veel zin in.
Zes doorgewinterde muzikanten die de Blues en R&R in hun aderen hebben, zijn
het levende bewijs dat leeftijd geen rol speelt.
Een mix van heerlijke blues R&R . van Koko Taylor tot Clapton, Stones, Beth Hart,
Jimmy Reed e.v.a. komen langs. Maar ook eigen nummers zijn in de maak.
Last but not least maakt zangeres Suzi “Terror” van Heur haar opwachting.

Kleine Kaart

“Als je het een beetje onder de knie hebt, is het leuk om vrienden te vragen om mee
te doen. Samen gitaarspelen is het allerleukste wat er bestaat” zegt Cees Verweij
gitaarleraar in De Meern. Uit zijn muziekklassen is de gitaargroep De Kleine Kaart
ontstaan.
De Kleine Kaart, soort ouwe-jongens-krentenbrood band, bestaat uit frontmannen
Cees en André, ondersteunt door een bassist, slagwerker en mondharmonica speler
en bijgestaan door aantal lieftallige dames, de Amuses genaamd.
Zij treden veelal op voor oudereninstellingen rondom Utrecht, maar ook op plekken
zoals het asielzoekerscentrum in Zweeloo afgelopen 30 september. Deze semiakoestische muziekgroep speelt voornamelijk Nederlandstalig met hier en daar
tussendoor een Engelse klassieker.
Naast gitaarleraar en muzikaal leider van de band De Kleine Kaart is Cees Verweij
organisator en contactpersoon van de muziekactiviteiten van het muziekcafé van De
Zandweg in De Meern.

