Gezocht

Toetsenist(e)
met enige ervaring
voor top 100 band Face to Face
Voor ongeveer 20/25 optredens per jaar
De band
Face to Face is een moderne top 100 / all-round band. In de afgelopen jaren heeft de
band ongeveer 1100 optredens gedaan en wil nu minder vaak optreden maar de
show wel verder professionaliseren.
Soort optredens
De optredens van Face to Face variëren van bruiloften tot feesttenten en van
muzieknachten tot voorprogramma’s van bekende artiesten. De meeste optredens
zijn in noord-Nederland.
Repertoire
Omdat de band optreedt op zeer diverse gelegenheden moet het repertoire hiermee
in overeenstemming zijn. Het grootste gedeelte van het repertoire bestaat uit
swingende bekende nummers. Op dit moment spelen we alleen hele bekende
covers, ongeveer 150, maar we sluiten eigen nummers en een CD-opname e.d. ook
niet uit. We stellen een bijdrage in de nummerkeuze voor de toekomst zeer op prijs.
Wij vragen
- Enige podiumervaring
- Leeftijdindicatie tussen 25 tot 50 jaar
- We zijn niet per definitie op zoek naar een super-toetsenist(e) met jarenlange
ervaring, maar wel naar iemand die gevoel heeft voor de juiste geluiden en de
invulling van een toetsenpartij in een bepaald nummer. (denk hierbij ook aan de
kunst van het weglaten)
- Betrouwbaarheid en gevoel voor humor zijn voor ons vereisten.
- Ondanks dat we natuurlijk enige inkomsten uit deze band genereren is de lol in het
muziekmaken vele malen belangrijker dan de inkomsten.
- Eigen vervoer
- De zangpartijen aan kunnen vullen met een tweede of derde stem is zeer gewenst.
Wij bieden
- Een goed georganiseerde band (V.o.f.) met redelijk aantal optredens en naast lol
ook discipline.
- Bij optredens staat de PA met verlichting voor ons klaar met bediening. We kunnen
ons dus concentreren op het muziekmaken en niet op de apparatuur.
- Eigen repetitieruimte te Appingedam, waar alle apparatuur en koffie klaar staat.
- Groot enthousiasme
Meer informatie
Bel voor meer informatie met 06-14427932 of stuur je reactie naar
info@facetofaceband.nl http://www.facetofaceband.nl
Denk je dat je hiervoor in aanmerking komt twijfel niet en bel vandaag nog!!

