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AGENTS AFTER ALL 2017
Het is elk jaar een feest om
ons festivalaanbod samen te
stellen. Gevestigde namen en
grote sterren wisselen af met
nieuw en veelbelovend talent.
Populaire hits, dansbare indie
anthems, stevige rock en
opzwepende soul. Zo zouden
we nog wel even door kunnen
gaan want Agents After All
heeft, zoals gebruikelijk,
een buitengewoon sterk en
gevarieerd scala aan artiesten.
Onze artiesten hebben één
ding gemeen: ze behoren tot
de besten. En daarom weten
we zeker dat je tussen ons
aanbod voor (festival)seizoen
2017 vindt wat je zoekt.
Henkjan Onnink
Maarten Middendorp
Lesley Grieten
Janna Albada
Wouter Possemis
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MUZIKANT IN HART EN NIEREN
BOEKER: HENKJAN ONNINK

Zanger, gitarist, componist, producer en vooral:
muzikant in hart en nieren. Met hits als ‘Father &
Friend’, ‘Blow Me Away’ en ‘Back In My World’ in zijn
achterzak is ALAIN CLARK niet meer weg te
denken uit de Nederlandse muziekscene. En goed
nieuws, de nieuwe hits komen er weer aan: in mei
2017 verschijnt een nieuw album van Alain Clark
voorafgegaan door twee singles!
PLANNING: NIEUW ALBUM VOORJAAR 2017

ALAIN CLARK
BERTOLF DENKT NIET MEER
AAN STOPPEN
BOEKER: HENKJAN ONNINK

BERTOLF

Het idee was dat er nooit meer een Bertolf-album zou
verschijnen. De singer-songwriter uit Zwolle stopte in
2012 als solo-artiest en stortte zich op een nieuwe
band. Maar in de zomer van 2015 was daar ineens
een nieuw album. Stoppen staat inmiddels niet meer
op de wensenlijst van BERTOLF. Wie ‘First & Then’
hoort, begrijpt waarom. Bertolf ging met het album
op tour langs de poppodia en speelt in de theaters.
Daarnaast werkt hij aan nieuwe muziek.
PLANNING: THEATERTOUR EN FESTIVALS

MET MEER PLEZIER DAN OOIT
OP HET PODIUM
BOEKER: LESLEY GRIETEN

BLØF

BLØF is niet meer weg te denken uit de vaderlandse
popgeschiedenis. De band groeide uit tot één van
de succesvolste popgroepen van Nederland dankzij
hits als ‘Liefs Uit Londen’, ‘Dansen Aan Zee’, ‘Aan
De Kust’, ‘Alles Is Liefde’ en ‘Mannenharten’. BLØF
ontving talloze awards en na vele uitverkochte shows
en optredens op festivals blijkt de band nog steeds
enorm populair. In het voorjaar van 2017 verschijnt
een nieuw album.
PLANNING: NIEUW ALBUM VOORJAAR 2017
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SUCCESVOL IN NEDERLAND EN
VER DAARBUITEN
BOEKER: HENKJAN ONNINK

CARO EMERALD

CARO EMERALD groeide in korte tijd uit tot een
hedendaags fenomeen. Met haar debuutalbum brak ze
door in Nederland en ver daarbuiten. Ze ontving talloze
prijzen en trad op voor vele uitverkochte zalen. Tijdens
haar zegetocht door Europa werd de basis gelegd voor
het tweede album ‘The Shocking Miss Emerald’. De
single ‘Quicksand’ was een teaser van nieuw werk dat
onderweg is. Begin volgend jaar verwachten we meer
nieuwe muziek van Caro Emerald.
PLANNING: NIEUWE MUZIEK IN 2017

NIEUW ALBUM EN ONDERWEG
NAAR DE ZIGGO DOME
BOEKER: HENKJAN ONNINK

Maar liefst 47 shows speelden ze afgelopen zomer
in de VS als support-act van Twenty One Pilots.
CHEF’SPECIAL stond twee keer in de Madison
Square Garden en trad op in het wereldberoemde
Red Rocks amfitheater. In maart 2017 verschijnt
het nieuwe album ‘Amigo’ en later dat jaar geeft de
Haarlemse band de grootste show uit hun carrière, in
de Ziggo Dome in Amsterdam. Let’s go, Amigo!

CHEF’SPECIAL

PLANNING: NIEUW ALBUM IN VOORJAAR 2017

GARAGEROCKERS VAN DE
AMSTERDAMSE SCHOOL
BOEKER: HENKJAN ONNINK

CLAW BOYS CLAW werd in 1983 opgericht en

bracht sindsdien twaalf albums uit, waarvan twee
sinds ze in 2007 weer bij elkaar kwamen. Frontman
Peter te Bos is nog steeds de rebel uit de beginjaren.
Samen met gitarist John Cameron vormt hij al ruim
dertig jaar de kern van de band. In 2008 brachten ze
hun veelgeprezen album ‘Pajama Day’ uit, gevolgd
door ‘Hammer’ in 2013. Nieuw materiaal is onderweg!

CLAW BOYS CLAW
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PLANNING: NIEUWE MUZIEK IN 2017

DANIËL LOHUES BRENGT TROOST,
RELATIVERING EN HUMOR
BOEKER: LESLEY GRIETEN

DANIËL LOHUES

Met een nieuw album gaat DANIËL LOHUES in
2017 weer op tournee. Van februari tot en met juni
speelt hij met zijn nieuwe theaterprogramma in meer
dan 60 theaters. Waargebeurde verhalen over leven
en later. En klassieke nummers uit zijn rijke oeuvre.
Zo ontstaat een voorstelling vol troost, relativering
en humor. Over zoeken naar jezelf. Over waar we
vandaan komen en waar we naar toe gaan. En dat in
van die mooie, warme woorden.
PLANNING: NIEUW ALBUM EN THEATERTOURNEE VOORJAAR 2017

DE IDEALE SOUNDTRACK
VOOR DE ZOMER
BOEKER: HENKJAN ONNINK

DAVID BENJAMIN

Geïnspireerd door de muziek van John Mayer en
Coldplay begon DAVID BENJAMIN op 15-jarige
leeftijd met gitaar spelen. Met zijn karakteristieke
stemgeluid en sterke melodieën klinkt zijn muziek
als de ideale soundtrack voor de zomer. David
Benjamin was al support-act voor Handsome Poets
en Chef’Special en presenteerde dit jaar zijn EP ‘3’
waarvan de single ‘Friends’ al meer dan 1 miljoen
keer is beluisterd op Spotify.
PLANNING: MEER NIEUWE MUZIEK IN VOORJAAR 2017

DI-RECT: FIRED UP AND READY
TO GO!
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

Op hun kersverse EP ‘Fired Up’ heeft DI-RECT
zichzelf compleet in het nieuw gestoken. De sound is
dansbaar, opzwepend en klinkt alsof je er live bij bent.
De oude soul en funk spat er werkelijk vanaf. Ook op
het podium stoomt DI-RECT door. De band staat al
ruim 15 jaar aan de Nederlandse top en kan naast
hun nieuwe materiaal leunen op een flinke reeks radio
en live klassiekers.

DI-RECT

PLANNING: ALBUM IN NAJAAR 2017
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POPMUZIEK MET EEN LAAGJE
GLITTER EN EEN RUIG RANDJE
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

DIEDE speelt de hoofdrol in haar eigen sprookje.

Ze maakt popmuziek met een laagje glitter en een
ruig randje. Haar podium is een geëxplodeerde
kringloopwinkel met zelfgemaakte outfits en
lichtbakken. DIEDE debuteerde in 2015 met de
EP ‘The Lighthouse’. In 2016 speelde ze met haar
zeskoppige band vijf keer op Oerol.

DIEDE

PLANNING: NIEUWE EP IN 2017

NIEUWE MUZIEK DOTAN IN 2017
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

DOTAN

DOTAN bracht in 2016 de single ‘Shadow Wind’
uit. Het nummer werd uitgeroepen tot 3FM Megahit,
538 Alarmschijf én NPO Radio 2 Top Song. Daarnaast
gebruikte de NOS het nummer in hun uitzendingen
rondom de Olympische Spelen. Dotan schrijft op dit
moment aan een opvolger van zijn bekroonde album
‘7 Layers’ waarmee hij in een uitverkochte Ziggo
Dome speelde. De zanger was al te zien op grote
festivals als Pinkpop en Concert at SEA en brak ook
internationaal door met optredens op Rock Werchter,
Pukkelpop en Sziget.
PLANNING: NIEUWE MUZIEK IN 2017

ED STRUIJLAART ZIT NIET STIL
BOEKER: HENKJAN ONNINK

Sinds de release van zijn tweede album ‘Closer
Than Skin’ in 2014 gaat ED STRUIJLAART
onverminderd door met het uitbrengen van nieuwe
muziek. Afgelopen jaar was hij succesvol met het
duet ‘Made of Stars’ samen met Lisa Lois en het
nummer ‘Gold’ dat veelvuldig was te horen rond de
Olympische spelen. Met ‘Gold’ liet hij ook meteen
een geluid horen dat we nog niet van hem kenden:
steviger, meer rock en minder pop. En dat smaakt
naar meer!

ED STRUIJLAART
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PLANNING: MEER NIEUWE MUZIEK IN 2017

TRIPPY ELEKTRO HIPHOP
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

FATA BOOM is een samenwerking tussen een
Nederlandse indie producer en een jonge zangeres.
Door hun gedeelde liefde voor hiphop belanden ze
samen in de studio. Daar spuugt zij de ene track na
de andere op band. Een dik half jaar na hun eerste
ontmoeting is het tijd om de buitenwereld kennis te
laten maken met de trippy elektro hiphop van Fata
Boom. Single ‘D.D.D. (Drop Down Deep)’ doet denken
aan M.I.A., Die Antwoord en Missy Elliot.

FATA BOOM

PLANNING: NIEUWE MUZIEK IN 2017

MOOIE KLEINE MELODIEËN EN
BEZWERENDE INDIEROCK
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

Het gaat GEPPETTO & THE WHALES voor
de wind. De band werkt volop aan een opvolger van
debuutalbum ‘Heads of Woe’ en treedt ondertussen
veelvuldig op. In thuisland België maar ook in
Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland
weet hun meerstemmige pop fans te bekoren. Mooie
kleine melodieën afgewisseld met overweldigende
soundscapes en bezwerende indierock.

GEPPETTO & THE WHALES

PLANNING: ALBUM IN NAJAAR 2017

DE GROTE STAPPEN VAN HAEVN
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

HAEVN brak amper een jaar geleden door met
hun eerste single ‘Finding Out More’. Het nummer
groeide uit tot een grote hit, de band stond in een
uitverkochte grote zaal van Paradiso en verraste op
festivals als Concert at SEA en Appelpop. De single
‘Bright Lights’ is een prachtige voorbode van het
eerste HAEVN-album dat op 2 april zal verschijnen.
HAEVN presenteert dit debuutalbum met een reeds
uitverkocht concert in Koninklijk Theater Carré.
Aansluitend volgt een clubtour.

HAEVN

PLANNING: ALBUM OP 2 APRIL 2017
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ALTIJD IN BEWEGING
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

Van een handrem heeft HANDSOME POETS
nooit gehoord. De band is altijd in beweging. Niet
alleen vanwege de uiterst dansbare indiepop en
de energieke live-shows maar ook omdat de groep
sinds haar oprichting in 2008 geen seconde heeft
stilgezeten. Hits als ‘Blinded’, ‘Dance (The War Is
Over)’ en ‘Sky On Fire’ brachten de Handsome Poets
naar de hoofdpodia van onder andere Pinkpop,
Lowlands en Concert at SEA.

HANDSOME POETS

PLANNING: NIEUWE MUZIEK IN 2017

JACQUELINE GOVAERT SCHRIJFT
AAN NIEUW MATERIAAL
BOEKER: HENKJAN ONNINK

JACQUELINE GOVAERT

Met haar tweede soloalbum ‘Songs To Soothe’ tourde
JACQUELINE GOVAERT langs uitverkochte
poppodia en wist ze festivals opnieuw voor zich te
winnen. Daarna tourde ze door heel Nederland met
haar eerste theaterprogramma ‘Zo Zit Dat Dus’.
Tijdens de voorstellingen stonden de nummers
van haar nieuwe album centraal. Op dit moment is
Jacqueline Govaert druk bezig met het schrijven van
nieuw materiaal.
PLANNING: NIEUWE MUZIEK IN 2017

KRACHTIGE SOUL EN WARME
KLANKEN
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

JEANGU MACROOY
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Op zijn debuut EP ‘Brave Enough’ maakt JEANGU
MACROOY indruk met zijn persoonlijke nummers
en bijzondere stembereik. De jonge zanger liet in 2014
thuisland Suriname achter zich om zijn muzikale carrière
voort te zetten in Nederland. Zijn krachtige soulvolle
track ‘Gold’ werd opgepikt door 3FM die hem uitriep tot
Serious Talent. Met een 4-koppige band was hij al te
zien op diverse festivals en als support van Selah Sue,
Bernhoft en Blaudzun. In januari staat hij op Noorderslag.
PLANNING: DEBUUTALBUM OP 14 APRIL 2017

OVERDONDERENDE CLUBSOUND
MET ROCK ’N ROLL ATTITUDE
BOEKER: HENKJAN ONNINK

KRAAK & SMAAK draait sinds hun debuutalbum
‘Boogie Angst’ volop mee in de nationale en
internationale live scene. Ze zijn al jaren een
gerenommeerde internationale naam die menig club
of festival aan gort speelt. Geen grijze, gezichtsloze
laptop-show maar een full on live band met drums,
bas, toetsen, dj en live vocals. Dit jaar verscheen hun
nieuwe album ‘Juicy Fruit’.

KRAAK & SMAAK

PLANNING: NEDERLANDSE EN EUROPESE FESTIVALS

NIEUW ALBUM VERWACHT
IN 2017
BOEKER: HENKJAN ONNINK

KRIS BERRY

In Parijs ontmoette KRIS BERRY via
gemeenschappelijke vrienden de producers die
samen met haar aan een nieuw album hebben
gewerkt. In hun studio in Brooklyn, New York,
maakte de muziek de overgang van demo’s naar
recordings. Het nieuwe album wordt de opvolger van
debuutalbum ‘Marbles’ uit 2012. Kris Berry bracht
in de tussentijd samen met Perquisite nog het
succesvolle album ‘Lovestruck Puzzles’ uit.
PLANNING: ALBUM VERWACHT IN VOORJAAR 2017

WARME, INTIEME EN
VOLWASSEN SOUND
BOEKER: HENKJAN ONNINK

LADY LINN is de artiestennaam van de Vlaamse

zangeres Lien De Greef. Ze treedt op met haar groep
‘The Magnificent Seven’. Dit jaar presenteerde ze
haar vierde album, getiteld ‘Keep It A Secret’. Een
warme, intieme en volwassen plaat waarvoor Lady
Linn zich liet inspireren door films, series, dromen en
de liefde. Benieuwd hoe dat klinkt? Luister maar eens
naar openingsnummer ‘Slowly’.

LADY LINN

PLANNING: FESTIVALS IN 2017
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LISA LOIS RAAKT GEVOELIGE
SNAAR
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

LISA LOIS weet met haar muziek altijd haar fans te

raken. Ze scoorde grote hits met ‘Feels Like Home’,
‘Silhouette’, ‘Promises Promises’ en natuurlijk haar
prachtige uitvoering van Leonard Cohen’s ‘Hallelujah’.
Samen met Ed Struijlaart bracht ze afgelopen jaar de
catchy single ‘Made of Stars’ uit. Momenteel werkt
Lisa Lois aan nieuw materiaal.

LISA LOIS

PLANNING: NIEUWE MUZIEK IN 2017

MICHAEL PRINS RAAKT
DE SIMPELE EMOTIE
BOEKER: HENKJAN ONNINK

MICHAEL PRINS

Classic songwriting is wat MICHAEL PRINS drijft.
De oude meesters van het genre deden niet zo moeilijk.
John Lennon en Joni Mitchell – en weer later mannen
als Rufus Wainwright en Jeff Buckley – draaiden er
niet omheen. Als ze verliefd waren, dan zongen ze dat.
Zonder enige omhaal. “Gewoon de simpele emotie
raken”, constateert Prins. En dat is precies wat hijzelf
ook losmaakt met zijn muziek. Voor de film Fataal
schreef Michael Prins de titelsong ‘Save Me’.
PLANNING: ALBUM IN VOORJAAR 2017

MISS MONTREAL BARST VAN
DE ENERGIE
BOEKER: HENKJAN ONNINK

MISS MONTREAL
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Wanneer MISS MONTREAL op het podium staat
is één ding zeker: er moet gedanst worden. De band
met Sanne Hans als frontvrouw barst van de energie
en scoorde hits als ‘Hoe’ met Nielson, ‘Tututu’, ‘Love
You Now’ en ‘Ik Zoek Alleen Mezelf’ met Paskal van
BLØF. Komend seizoen is Sanne Hans opnieuw te zien
als coach in The Voice. In het televisieprogramma
‘Lieve S-S-Sanne’ schrijft ze liedjes aan de hand van
verhalen van haar fans.
PLANNING: NIEUWE MUZIEK IN VOORJAAR 2017

NIEUW MATERIAAL VOOR MOKE
IN 2017
BOEKER: HENKJAN ONNINK

In de ICP Studio in Brussel heeft MOKE de laatste
hand gelegd aan hun nieuwe single. De Amsterdamse
band sloeg voor de nieuwe muziek de handen ineen
met de Britse producer Jason Perry. Met hem werken
ze in de komende maanden toe naar hun vijfde
studioalbum. Het album wordt de opvolger van ‘The
Time Has Come’ uit 2015.

MOKE

PLANNING: NIEUWE SINGLE IN JANUARI

VEELZIJDIGE ROCKBAND MET
IJZERSTERKE LIVE-REPUTATIE
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

NAVARONE

NAVARONE combineert soulvolle seventiesrock
met invloeden uit de grunge en alternatieve rock.
Dankzij hun albums ‘Darker Shade Of White’
en opvolger ‘Vim and Vigor’ was de Nijmeegse/
Amsterdamse formatie de laatste jaren een graag
geziene gast op de festivals. In 2017 komt er
nieuwe muziek! Op 20 januari presenteert Navarone
het nieuwe album ‘Oscillation’ in een uitverkocht
Doornroosje.
PLANNING: NIEUW ALBUM OP 20 JANUARI

ROCK ’N ROLL MAAKT PLAATS
VOOR ELEKTRONISCHE INVLOEDEN
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

ORANGE SKYLINE

ORANGE SKYLINE is terug. Met een nieuwe
single en met een nieuwe sound! Waar de band haar
inspiratie voorheen haalde uit 60’s rock n’ roll en
moderne garagerock, geven ze met hun nieuwe single
(en 3FM Megahit) ‘Sound & Fury’ aan niet terug te
deinzen voor elektronische invloeden. Het nummer is
afkomstig van het debuutalbum ‘Things That I Hide’
van Orange Skyline dat begin 2017 zal verschijnen.
De band speelt dan ook op Noorderslag.
PLANNING: DEBUUTALBUM OP 13 JANUARI 2017
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PRO SURFER, DRUM AND
BASS MC EN ZANGER
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

Met Splendid speelde PAT SMITH op festivals als
Lowlands, Parkpop, Sziget en Fusion. Met zijn solo
EP ‘Lighthouse’, waaraan hij werkte met producers
Jan van Wieringen en Robin Veldman (Caro Emerald),
zette hij zijn eerste stap in een nieuwe richting. Nu is
er een nieuwe single: ‘All Day’.
PLANNING: EP IN 2017

PAT SMITH
NIEUW MAAR TOCH VERTROUWD
BOEKER: LESLEY GRIETEN

PAUL DE MUNNIK stond 20 jaar samen met
Thomas Acda op het podium. Dit jaar sloeg hij een
nieuwe weg in. Een eigen weg. Met nieuwe liedjes.
Liedjes die vertrouwd en toch nieuw klinken. Paul
de Munnik keert terug naar de muzikale wortels
van waaruit hij ooit begon. Blues, rock, pop, folk,
chanson, het komt allemaal voorbij. ‘Nieuw’, zo heet
zijn eerste solo album. En die weg bevalt hem goed.
Paul de Munnik schrijft inmiddels al weer aan nieuw
materiaal.

PAUL DE MUNNIK

PLANNING: OP TOUR DOOR HET HELE LAND ÉN MET BAND OP
DE FESTIVALS

UNDERGROUND POP OM OP
TE FEESTEN
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

PLAYGROUND ZER0
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Wanneer drie vrienden in Roemenië tijdens hun
speelkwartier een drumcomputer vinden, is dit
het begin van PLAYGROUND ZER0, een
producerscollectief. Ze debuteren in 2014 met het
album ‘Poison’ waarvan de singles ‘Dropdown’, ‘Full
Moon’ en ‘Sean’ verschijnen. En wat te denken van hun
puntgave remix van Typhoon’s ‘Zandloper’. Playground
Zer0 stond al op The Great Escape Festival in Brighton
en Parkpop in thuisstad Den Haag.
PLANNING: NIEUWE MUZIEK IN 2017

NIEUWE EP RACHÈL LOUISE
BOEKER: JANNA ALBADA

Na haar debuut in 2012 ontwikkelde singersongwriter RACHÈL LOUISE zich in de relatieve
luwte door. Als schrijver voor diverse artiesten en
als belangrijk onderdeel van de band waarmee Dotan
doorbrak. Voor haar nieuwe solo EP werkte ze samen
met de Noorse producers Odd Martin Skålnes en
Magnus Skylstad, die furore maakten met Aurora.
Rachèl Louise tourde afgelopen jaar met Causes door
Nederland en gaf live al een voorproefje van nieuwe
nummers als ‘Keep Your Heart’ en ‘Far Away’.

RACHÈL LOUISE

PLANNING: EP OP 17 MAART 2017

NIEUWE MUZIEK VAN RACOON
IN 2017
BOEKER: HENKJAN ONNINK

RACOON stond op zo’n beetje alle grote festivals

RACOON

in Nederland en speelde vorig jaar vol overgave in
de Ziggo Dome, hun grootste concert tot nu toe. De
band kan leunen op een lange reeks aan hits, denk
aan ‘Love You More’, ‘No Mercy’, ‘Brick By Brick’ en
hun Nederlandstalige single ‘Oceaan’. Maar nu is
het vizier op 2017 gericht. In het voorjaar verschijnt
er weer nieuw materiaal van de band en op 22 april
spelen ze traditiegetrouw in de HMH [AFAS Live].

PLANNING: NIEUW MATERIAAL IN VOORJAAR 2017

EEN STORM VAN VROLIJKHEID
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

“Ze hebben de sound, ze hebben de songs, ze
hebben de toekomst”, zo schreef de jury van de
Amsterdamse Popprijs over RADIO ELIZA . De
band won en hun single ‘Kids’ was direct raak.
Aanstekelijke indiepop die meteen in je hoofd blijft
hangen. Met hun catchy hooks blaast het zestal
iedere keer een storm van vrolijkheid de zaal in. Ze
werden verkozen tot 3FM Serious Talent en sloegen
in 2016 geen Popronde-stad over. In januari speelt
Radio Eliza op Noorderslag.

RADIO ELIZA

PLANNING: FESTIVALS IN DE ZOMER EN NIEUWE MUZIEK
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ELEKTRONISCHE EN
DONKERE SOUND
BOEKER: HENKJAN ONNINK

RITA ZIPORA bracht afgelopen jaar haar tweede

album ‘Stroom’ uit. Daarop klinkt haar sound nog
elektronischer en een tikkeltje donkerder dan op haar
debuutalbum ‘Als Ik Kijk’ uit 2014. Voor de nieuwe
muziek ontwikkelde Rita Zipora ook een spannende
show, waarin ze met haar band speciaal ontworpen
lasertekeningen live aanstuurt. Op dit moment werkt
ze aan nieuwe muziek.

RITA ZIPORA

PLANNING: NIEUWE MUZIEK IN 2017

ONTDEK DE SOULVOLLE
COUNTRY-POP VAN ROB DEKAY
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

Zanger en liedjesschrijver ROB DEKAY brengt
met zijn eigenzinnige soulvolle country-pop een
verrassend nieuw geluid. Eind 2016 kwam via Top
Notch zijn eerste EP uit. Op ‘Alles Gaat Voorbij’ staan
9 nummers waaronder de single ‘Tikken van de Tijd’.
Rob Dekay presenteerde zijn EP in zijn thuisstad
Deventer en speelt in januari op Noorderslag.

ROB DEKAY

PLANNING: FESTIVALS IN DE ZOMER

DEBUUTALBUM IN JANUARI
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

RONDÉ staat aan de vooravond van een bijzonder

jaar; op 13 januari 2017 brengt de band hun
debuutalbum uit. De single ‘Why Do You Care’ was
daarvan al een mooie voorbode. Na ‘Run’ en ‘We Are
One’ was het bovendien de derde 3FM Megahit op rij
voor de band. RONDÉ speelde al op grote festivals
als Lowlands, Concert at SEA en Mysteryland. Het
nieuwe jaar trappen ze af op Noorderslag en een
week later presenteren ze hun eerste album in een
uitverkocht TivoliVredenburg.

RONDÉ
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PLANNING: DEBUUTALBUM OP 13 JANUARI

TWEEDE JEUGD ROOM ELEVEN
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

Na een succesvolle carrière van zes jaar hield ROOM
ELEVEN er in 2010 mee op. De jazzpop band deed

vele uitverkochte club- en theatertours en speelde op
onder meer North Sea Jazz, Oerol en Canadian Montreal
Jazz Festival. Debuutalbum ‘Six White Russians And
A Pink Pussycat’ werd onderscheiden met platina en
voor opvolger ‘Mmm… Gumbo’ ontvingen ze een gouden
plaat. In 2016 kwam de band weer bij elkaar. Na een
uitverkocht concert in TivoliVredenburg volgde een tour
langs vijf steden en stroomden de zalen opnieuw vol.

ROOM ELEVEN

PLANNING: BESCHIKBAAR VOOR FESTIVALS

BREAKING NEW GROUND
BOEKER: HENKJAN ONNINK

SANDRA VAN NIEUWLAND debuteerde in

2012 op spectaculaire wijze in de hitlijsten. Maar
we maken pas echt kennis met de zangeres als ze
een jaar later het album ‘Banging On The Doors Of
Love’ uitbrengt. Het levert haar een Edison award
op en er volgt een succesvolle theatertour. Met haar
derde album ‘Breaking New Ground’ tourde Sandra
van Nieuwland opnieuw door Nederland en speelde
ze in het voorprogramma van de Britse muzikant
Bryan Ferry.

SANDRA VAN NIEUWLAND

PLANNING: FESTIVALS IN 2017

DROMERIGE INDIEPOP EN
ELEKTRONISCHE DRUMS
BOEKER: HENKJAN ONNINK

Dromerige indiepop, elektronische drums en
galmende gitaren. Dat zijn de ingrediënten die
SOFIE WINTERSON gebruikt om haar eigen
filmwereld te creëren. De zangeres bracht in 2016 de
EP ‘KIDS’ uit, de opvolger van haar EP ‘Dreams’. Sofie
Winterson speelde in 2016 opnieuw op SXSW en
trad op tijdens het Amsterdam Dance Event. Met de
Popronde tourde ze door Nederland.

SOFIE WINTERSON

PLANNING: FESTIVALS IN DE ZOMER
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SON MIEUX KIJKT UIT NAAR
EEN ALBUM
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

SON MIEUX

De Haagse band SON MIEUX is in een jaar tijd
uitgegroeid tot een vaste waarde in de muziekscene.
De band speelde al op Where The Wild Things Are en
Paaspop en ging op tour met DI-RECT, The Brahms
en HAEVN. Met ‘Feels’, ‘Easy’ en 3FM Megahit ‘Even’
scoorde de band bovendien een paar flinke hits. Alle
liedjes die tot nu toe verschenen zijn verzameld op de
EP ‘Vice Versa’. De EP is een afsluiting van 2016 en
een mooie opmaat naar een debuutalbum.
PLANNING: ALBUM IN 2017

SPLENDID DOET JE VERLANGEN
NAAR DE ZOMER
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

SPLENDID laat overal de zon schijnen en is een
vaste gast tijdens het festivalseizoen. Niet alleen
in Nederland maar ook buiten onze landsgrenzen
laat deze Haagse trots zich zien. Hun muziek doet
je verlangen naar de zomer. Zon, zee en surfen:
trek je slippers aan! Splendid werkt op dit moment
aan nieuw materiaal en viert in 2017 haar 15-jarig
jubileum.

SPLENDID

PLANNING: FESTIVALS IN DE ZOMER

STEVIGE CATCHY POP MET
ELEKTRONISCHE INVLOEDEN
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

De mannen van STATESMEN vonden elkaar op
de Limburgse podia. De muziek van deze energieke
live-act is te omschrijven als stevige, catchy pop
met elektronische invloeden. De slim geschreven
nummers doen denken aan acts als The 1975, Walk
the Moon, Kings of Leon en The Killers. STATESMEN
deed mee aan de Popronde en trok daarmee langs
vele steden in Nederland.

STATESMEN
T + 31(0)20-5210010 • WWW.AGENTSAFTERALL.NL

PLANNING: NIEUWE MUZIEK IN VOORJAAR 2017

STAVAST GEEFT KEIHARD GAS
IN 2017
BOEKER: HENKJAN ONNINK

STAVAST, de nieuwe band van voormalig

Heideroosjes-frontman Marco Roelofs, speelde in
2016 op verschillende festivals. In 2017 pakken ze
door met een debuutalbum in het voorjaar en een
uitgebreide tournee. Geen punkrock, wel stevige
Nederlandstalige rock die refereert aan Foo Fighters
en The Gaslight Anthem. Ook gehoord: “De behoorlijk
boze broertjes van BLØF.”

STAVAST

PLANNING: DEBUUTALBUM IN VOORJAAR 2017

SPRINGERIGE POPMUZIEK MET
STERKE MELODIEËN
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

Met een energieke show speelde STEFANY JUNE
de afgelopen jaren op vele podia in Nederland,
Duitsland en Engeland. Ze trad op in De Wereld Draait
Door en stond op het Hard Rock Calling Festival in
Londen. Ook was ze support-act van The Asteroids
Galaxy Tour. Na twee EP’s, een debuutalbum en
hitsingle ‘Is It The Whiskey?’ werkt Stefany June op
dit moment aan nieuwe muziek.

STEFANY JUNE

PLANNING: NIEUWE MUZIEK IN 2017

EEN NIEUW BEGIN EN
VERLANGEN NAAR THUIS
BOEKER: LESLEY GRIETEN

STEPHANIE STRUIJK

Singer-songwriter STEPHANIE STRUIJK ,
eerder bekend onder de naam ‘Stevie Ann’, bracht
dit jaar een nieuw album uit. Ze schreef de tekst
en muziek samen met Daniël Lohues tijdens een
twee weken durende roadtrip door de Verenigde
Staten. Met haar nieuwe muziek speelde ze in het
voorprogramma van BLØF en stond ze op Concert at
SEA. Met de voorstelling ‘Nieuwe Maan’ stond ze in
het theater.
PLANNING: NIEUWE THEATERTOURNEE
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BIJ SUPERSTIJL IS HET
PUBLIEK DE DJ
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

SUPERSTIJL

Elk kwartier start een nieuwe ronde en kies je door
middel van een digitaal stempasje (of de smartphone
app) welke muziekstijl de dj’s van SUPERSTIJL
moeten draaien. De stijl met de meeste stemmen
wordt direct gedraaid. Iedere ronde wisselen de
stijlen, dus je bent verzekerd van een afwisselende
en verrassende avond uit! Van ska naar hiphop en van
het betere housewerk naar indie hits. Nieuwe ronde,
nieuw feestje!
PLANNING: PODIA & FESTIVALS

DANSEN OP DE ZOMERSE
INDIEPOP VAN THE BRAHMS
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

THE BRAHMS

Catchy muziek. THE BRAHMS zit er op. Hun
setlist staat vol zomerse indiepop nummers waarvan
de meisjes harder gaan dansen en de jongens hoger
springen. De band had met hun eerste single ‘Golden’
meteen een 3FM Megahit te pakken. Ook ‘Homerun’
en ‘Feels Like Home’ vonden al snel hun weg naar
de radio en festivals als Paaspop, Zwarte Cross en
Concert at SEA. Verwacht festivalknallers maar ook
melodische, meer meeslepende songs.
PLANNING: NIEUWE MUZIEK IN 2017

EEN INDRUKWEKKENDE RIJ HITS
BOEKER: LESLEY GRIETEN

TRIJNTJE OOSTERHUIS behoort al jaren

tot de beste zangeressen van Nederland. In haar
lange carrière verzamelde ze een indrukwekkende
rij hits en zong ze met grote namen als Al Jarreau,
Lionel Richie en Burt Bacharach. Samen met Edsilia
Rombley, Glennis Grace, Berget Lewis en Candy Dulfer
vormt Trijntje Oosterhuis de Ladies of Soul. Met een
weergaloze pop-soulshow stond de groep al vele
malen in een uitverkochte Ziggo Dome. In december
gaf Trijntje Oosterhuis een reeks kerstconcerten.

TRIJNTJE OOSTERHUIS
T + 31(0)20-5210010 • WWW.AGENTSAFTERALL.NL

PLANNING: FESTIVALS IN DE ZOMER

WOOT BLAAST DE JAREN ‘80
NIEUW LEVEN IN
BOEKER: HENKJAN ONNINK

Een warme donkere stem, zware bassen en
synthesizers die de jaren ‘80 nieuw leven inblazen.
Dat is de elektronische rockband WOOT. De leidraad
in de muziek van de band is de stem van Tobias
Wolring, die doet denken aan een kruising tussen
Chris Isaak en Jim Morrison. De nieuwe single van
WOOT heet ‘All Night Long’. Het is de eerste track van
hun nieuwe EP ‘Juno’.

WOOT

PLANNING: FESTIVALS IN DE ZOMER
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