zot
van
meezingen
Podiumbeest Kris Baert & Ander Schoon Volk jagen er geweldig de sfeer in!
Vlamingen zingen en swingen graag mee met de hits en de betere
liedjes van hier en van boven de Moerdijk. Zeker als ze een biertje
binnen handbereik weten en als VLAANDERENS FEEST van 11 juli in de
buurt is. Maar zelfs zonder drank kan het absoluut!
Zanger en radio-stem Kris Baert beseft dat meer dan ooit, want hij
heeft al heel wat zalen en tenten laten meebrullen.

“We gingen vanavond weer collectief uit de bol!”
... is wat je na afloop uit enthousiaste maar vaak schorre kelen hoort. Van Tura en Louis
Neefs, Noordkaap, Boudewijn De Groot, Rob De Nijs… over Jan De Wilde, Raymond, Willem
Vermandere en Wannes Vandevelde tot — waarom niet — Marva en Bart Vandenbossche.
Iedereen kent zowat alle teksten uit het hoofd en dat helpt om er een geweldige belevenis
èn beleving van te maken. Maar we projecteren de teksten voor alle zekerheid ook nog
eens. Zo is er geen enkel excuus om niet mee te zingen.

‘Zot van meeezingen’ is te boeken voor 11 juli-vieringen, jawel… maar uiteraard ook
op de 364 andere dagen van het jaar! Dan denken we aan personeelsfeesten, verjaardagen, verrassingsfeesten, jubilea, allerhande volksfeesten, leuke vieringen bij
verenigingen, ... Als het maar plezant mag zijn!

De voorbije maanden waren sfeermaker Kris Baert en zijn live band met dit ambianceprogramma te bekijken op tal van feestelijke plekken in Vlaanderen. Voor wie dat wil geven we
graag, discreet, een paar adresjes door van organisatoren die in de voorbije tijd Kris Baert
en zijn Schoon Volk in huis haalden. Laat maar weten…
Als je graag al de meezing-klassiekers uit Vlaanderen en Nederland op één avond wil horen
èn meezingen, dan moet je deze productie zeker in huis halen! Of het nu wintert of zomert…
of zomert in de winter, voor 50 mensen of voor 500… deze voorstelling jaagt het vuur door
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de massa en doet de lijven dampen!

Muziek: LIVE BAND ‘ANDER SCHOON VOLK’
Techniek: Geert Sterckx
Duur: 90’

info en booking: kris_baert@hotmail.com - 0477 610 197 OF isidoor.dewilde@skynet.be

