
 

Handsome Poets, 

 

Nog steeds in business, zonder platenmaatschappij: de heren van de Handsome Poets 

doen het nog steeds allemaal zelf en komen nog steeds graag bij elkaar om een vette 
show neer te zetten. Vanuit hun kantoor / studio / privé café in Gouda blijven de ideeën 
komen en zetten ze hun liedjes online. 

 

En nooit zonder succes. Okay, misschien niet voldoende voor een optreden tijdens de 

superbowl in de USA, maar genoeg om met hun muziek in een grote Hollywood film te 
komen met Haillee Steinfeld en Woody Harrelson, wat toch maar weinigen gelukt is 
vanuit ons kleine landje.  

 

En als we terug blikken, in 2010 ontstaan, inmiddels meer dan 500 shows verder, in 

elke noembaar TV programma gespeeld (van koffietijd tot DWDD & Late Night) en te 
horen bij elk radio programma (van lokaal tot Edwin Evers). 

 

2018, een nieuwe seizoen, en met hun nieuwe single ‘Make It Better’ (die ook weer 

knalt op alle radio stations) kunnen de mannen van de Handsome Poets niet wachten 
het podium op te springen en er samen met het publiek een feest van te maken! 

 
Facts: 
2010 Ontstaan van Handsome Poets 

● Serious Talent bij 3FM 
● 3fm megaHit met ‘Dance, The War is Over 
● Optredens voor Radio en TV waaronder DWDD (vele malen volgde! :-) 
● Optreden Lowlands 
● NOS Sport Anthem Olympische Spelen london incl optreden in London live 
● Hit met Sky On Fire’ 
● Olympische Winterspelen, Holland Heineken Huis 
● Optredens Pinkpop, Concert at Sea, Vrienden van Amstel enz… 
● Prijs: Platina album (NVPI) 
● Prijs: Schaal van Rigter 2013 (NPO/3FM) 
● Prijs: Mega Top 50 Award 
● Leader: BNP paribas (van Roland Garros tot US open) 
● Gebruik van HP muziek: NASCAR (US, auto races) 
● Gebruik van HP muziek: NFL (US, American football) 
● Gebruik van HP muziek: ‘So you think you can dance’ (RTL TV) en div. anderen 
● Gebruik van HP muziek: ‘Smoorverliefd’ (Nederlandse Film) 
● Gebruik van HP muziek: ‘Edge of 17’ (Hollywood film met Woody Harrelson) 

Eind 2017 500ste! optreden & 3 albums verder sinds oprichting 2010! 
2018 Nieuwe Release 1e van 3 EP’s met SIngle ‘Make It Better’. 

● In eerste week Make It Better TopSong bij Radio2! :-) 
● Paaspop, de opening van het festivalseizoen 2018 

 
es@handsomepoets.nl 
Erik: 06-24859233 
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