Zomerconcerten op ’t Zand 2019

21 juli
Jasper County

Vijf enthousiaste en zeer ervaren muzikanten vormen de band Jasper County. Hun muzikale
activiteiten zijn zeer breed te noemen; van Americana met country(rock)invloeden, tot ballads en
stevige up-tempo nummers.
Afkomstig uit diverse andere formaties hebben de bandleden een grote diversiteit aan te spelen
nummers, waaronder ook eigen werk. Ze spelen dansbare, maar ook luistermuziek op veel
verschillende instrumenten.

28 juli
Duo Denise & Evert

Zin in een goed potje rock-'n-roll, jazzy vibes en fijne soulmuziek? Met gitaar, vocalen en akoestische
versies van dit soort muziek zweept dit duo de boel op en bepaalt de sfeer.
Powerhouse Denise zou met haar raspy voice graag een duet zingen met legende Etta James.
Waarbij Evert met zijn gitaarspel en een smooth geluid één van de gebroeders Everly zou kunnen
zijn. Samen bundelen zij hun krachten.
Michael Jackson, Frank Sinatra, Amy Winehouse en Queen... Het komt allemaal voorbij!
So get up and groove.

4 augustus
Home-Cookin

Home-Cookin is niet alleen een nieuwe band, maar vooral ook een muzikale vriendenclub.
De muziek van Home-Cookin is een heerlijke stoofpot van soul, blues, funk en rock.
Nummers van bekende artiesten zoals Daniel Lanois, John Mayer, The Band en Van Morrison,
afgewisseld met enkele dansbare soul-classics en een paar prachtige ballads.
Want ook ‘slow food’ kan heel lekker zijn.
Home-Cookin…smaakvolle muziek voor de fijnproevers!

11 augustus
Lara Leaves

Lara Leaves is een akoestisch duo bestaande uit gitarist Sander en zangeres Maartje. Een kleine
bezetting maar groots in energie met een volle sound. Deze ras muzikanten zetten de toon met hun
akoestische covers uit zestig jaar popmuziek. Dit unieke duo laat je dansen, meezingen
en wegdromen bij hits met een eigen twist!

18 augustus
Hard Rain (speelt Bob Dylan)

Hard Rain concentreert zich op Dylans elektrische werk uit de jaren zestig en zeventig, maar speelt
evengoed heel vroege als heel recente Dylannummers die juist door anderen tot hits zijn gemaakt.
Nogal wat nummers van Dylan zijn immers meer bekend in de versies van mensen als Jimi Hendrix,
Guns ’n Roses of Adele. Wacht dan maar tot je Hard Rain hoort spelen!

25 augustus
Rolling Beat Machine

Als enige band ter wereld treedt Rolling Beat Machine op met hun unieke, rollende muziekmachine die
lijkt op een antieke, ultra gezellige en zojuist gelande vliegmachine. De ultieme blikvangers zijn de vijf
grote, ècht koperen, roterende toeters als onderdeel van het geluidssysteem.
Deze wordt bestuurd door vijf zeer goede muzikanten, die de machine een ongekend lekkere warme
sound laten maken. Een snufje reggae, mespuntje ska, tikkie latin, likje blues met scheutje funk, soul
of dance. Alles komt voorbij en stilstaan is nooit een optie, het swingt de toeters uit.

