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Mogen wij ons even voorstellen?
Wij zijn de Reeperbahner
Stimmungsmacher.
In 2002 zijn we begonnen als een
bandje dat louter schlagers speelde in een ‘rock ‘n roll-jasje’. Inmiddels spelen niet alleen ‘schlagers’
de hoofdmoot in onze setlists en
hebben we ons ‘reeper’toire flink
uitgebreid met Engels- en Nederlandstalige kaskrakers! Uiteraard
wel allemaal uitgevoerd in de
legendarische en beruchte ‘Reeperbahner-rock ’n roll-versie’.
Boek je de ‘Reeperbahner Stimmungsmacher’, verwacht dan géén
gelikte band met een ‘boel heisa’
aan licht- en geluidseffecten. Of een
band die covers speelt die niet te
onderscheiden zijn van het origineel.
Nee, dat zijn wij juist niet! We spelen
de nummers strak, maar laten het
origineel graag los. Muziek maken
is voor ons een hobby, dè ultieme
uitlaatklep. We zijn een stel ‘kammereu’ van boerenafkomst uit de regio
Holten (Ov) die niet zo moeilijk doen.
We treden maximaal 20 keer per jaar
op. Elk optreden is voor ons een feest
en daarvan laten we alle aanwezigen

meegenieten. We gaan altijd voor de
volle 100 procent! Met als doelstelling
om die zaal/schuur/tent op de ‘kop’
te zetten! En zolang we er nog ‘skik’
aan hebben en mensen ons blijven
vragen om te komen optreden, gaan
we ermee door. Want wat is er nu
mooier dan spöllen met ‘ow moaten’
in een band!
Naast de welbekende ‘schlagers’
als ‘Marmorstein und Eisen bricht’,
‘Festival der Liebe’ en ‘Rosamunde’
spelen we o.a. ook nummers van
CCR, Status Quo, Elvis, Abba, Johnny
Cash, Bruce Springsteen, Rowwen
Hèze, BZN,The Scene, ZZ Top, Boudewijn de Groot, Boh Foi Toch, Rob de
Nijs, Ramses Shaffy, Jan Smit, Rolling
Stones, AC/DC, Herman Brood, Peter
Koelewijn, Henk Wijngaard, The Cats, etc.
Ook is een potje ‘olderwets høken’
ons niet vreemd. Kortom... ‘Gezellig,
gemoedelijk, geneuglik!’

Allerlei mogelijkheden zijn
bespreekbaar!
Meerdere sets óf 1 lange set van
minimaal 150 minuten; het maakt ons
niet uit!

!’

Kindershow
We hebben zelfs een set genaamd de
‘Reeperbahner Kindershow’. Hierin
vertellen we de kids ons eigengemaakte avontuur van ‘Paulus de
Rockkabouter’. Omlijst met
nummers van o.a. K3, Kabouter Plop
en MegaMindy. Een leuke set om
overdag mee te beginnen op de kermis of tentfeest
Normaal
Oók zijn we te boeken als
‘Reeperbahner dut Normaal!’ met
louter repertoire uit de beginjaren van
Normaal!
U boekt de Reeperbahner
Stimmungsmacher al voor €1375,incl. licht en geluid voor maximaal
300 personen.
Lijkt het je wat? Bel, mail of stuur ons
een berichtje via Facebook.
Dan komen we er vast wel uit!
Groeten,
De Reeperbahner Stimmungsmacher
06-12520841
info@stimmungsmacher.nl
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