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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 Af ter All heef t,
zoals gebruikelijk , een
buitengewoon sterk
en gevarieerd scala
aan ar tiesten. Onze
ar tiesten hebben
één ding gemeen:
ze behoren tot de beste.
En daarom weten we
zeker dat je tussen ons
aanbod voor (festival)
seizoen 2018 vindt
wat je zoek t.
Janna Albada
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Maarten Middendorp
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ALAIN’S BAD THERAPY
BOEKER: HENKJAN ONNINK

ALAIN CLARK: 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 hij niet meer weg te denken
uit de Nederlandse muziekscene. Met zijn single ‘Kiss
You The Same’, en zijn aankomende nieuwe album
sprong hij dit voorjaar weer in het voetlicht. In
december startte hij zijn ‘Bad Therapy’ clubtour door
acht zalen in het land.

ALAIN CLARK
WERKT AAN NIEUWE MUZIEK
BOEKER: HENKJAN ONNINK

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 speelde in de theaters.
Daarnaast werkt hij aan nieuwe muziek.

BERTOLF
NIETS IS MOOIER DAN MET JOU DE
KOU TROTSEREN
BOEKER: LESLEY GRIETEN

BLØF is niet meer weg te denken uit de vaderlandse

BLØF

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. Inmiddels is
het album ‘AAN’ verschenen en bracht de band de single
‘Zoutelande’ uit: een bijzondere samenwerking met de
Vlaamse zangeres Geike Arnaert. Op 10 maart 2018
geeft de band een concert in de Ziggo Dome.
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KERSVERSE SIGNING CAUSES BRENGT
NIEUWE SINGLE UIT
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

Je eerste single uitbrengen en daarmee een
gigantische hit scoren. Dit overkwam de
band CAUSES met ‘Teach Me How To Dance With You’,
een droomdebuut. Met de opvolger ‘Walk on Water’
scoorde de band eveneens een hit, en bestempelde
3FM het nummer tot Megahit. ‘Fall From Glory’ is de
eerste single van het nieuwe album dat in 2018 volgt.

CAUSES
NA UITVERKOCHTE ZIGGO DOME WEER
KLAAR VOOR CLUBS EN FESTIVAL
BOEKER: HENKJAN ONNINK

CHEF’SPECIAL

Na optredens in de Madison Square Garden en
het wereldberoemde Red Rocks amfitheater (VS) als
supportact van Twenty One Pilots en een triomftocht
langs (inter-)nationale festivals (o.a. Concert at SEA,
Pinkpop, Lowlands en Sziget), lag afgelopen oktober
ook de Ziggo Dome aan de voeten van CHEF’SPECIAL.
Met hun nieuwe album ‘Amigo’ zette de Haarlemse
band de uitverkochte zaal helemaal op zijn kop. Na
dit absolute hoogtepunt kijken de Cheffies er naar uit
deze energie weer mee te nemen het land in!

NIEUW ALBUM IN DE MAAK!
BOEKER: HENKJAN ONNINK

JANUARI

CLAW BOYS CLAW

CLAW BOWS 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. En goed nieuws, want komend
voorjaar komt het nieuwe album uit!
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WEGZWIJMELEN MET COLIN
BOEKER: JANNA ALBADA

COLIN WATERS maakt flirty popmuziek waarbij meisjes
kunnen wegzwijmelen en jongens de stoute schoenen
aan willen trekken. Met John Mayer als leermeester,
de “teenage dream” van Katy Perry en de edge van
The Weeknd neemt hij je mee naar ‘High School Prom’.
Met een gloednieuwe EP tourt hij door Nederland
met de Popronde. In 2018 verschijnen nieuwe liedjes
van deze boy-next-door. Liedjes waarna je het liefst
stiekem gaat skinny dippen in het zwembad van de
buurman zonder stil te staan bij morgen.

COLIN WATERS
MOI!
BOEKER: LESLEY GRIETEN

DANIËL LOHUES stond in 2017 in meer dan 60 theaters
met zijn album ‘Moi’. Waargebeurde verhalen over
leven en later. Met verder klassieke nummers uit zijn
rijke oeuvre - 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. En niet zonder
succes: ‘Moi’ sleepte de Buma NL Award voor beste
alternatieve album in de wacht!

DANIËL LOHUES
DE IDEALE SOUNDTRACK VOOR
DE ZOMER
BOEKER: HENKJAN ONNINK

DAVID BENJAMIN begon op 15-jarige leeftijd met gitaar
spelen, geïnspireerd door de muziek van John Mayer
en Coldplay. David was al support-act voor Handsome
Poets en Chef’Special en presenteerde in 2017 zijn EP
‘3’ waarvan de single ‘Friends’ al meer dan 6,3 miljoen
keer is beluisterd op Spotify. Én: nieuwe muziek is op
komst! Met zijn karakteristieke stemgeluid en sterke
melodieën is zijn muziek de ideale soundtrack voor de
zomer.

DAVID BENJAMIN
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ROLLING NAAR DE AFAS LIVE
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

DI-RECT heeft 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. De band staat al ruim 15 jaar aan de
Nederlandse top en kan leunen op een flinke reeks
radio en live klassiekers. Hun nieuwe album ‘Rollin With
The Punches’ heeft de catchy singles ‘Rockstar’ en
‘With A Little Help’ opgeleverd, waarna de AFAS Live op
3 november vakkundig plat werd gespeeld.

DI-RECT
POPMUZIEK MET EEN LAAGJE GLITTER
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’. DIEDE werkt aan nieuw materiaal.

DIEDE
EEN STROOM VAN NIEUWE MUZIEK
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. Zo 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 van Rio. Hiermee liet
hij ook meteen een geluid horen dat we nog niet van
hem kenden: steviger, meer rock en minder pop.

JANUARI

ED STRUIJLAART

AGENTSAFTERALL 2018

7

POPRONDE REVELATIE FATA BOOM IS
KLAAR VOOR MÉÉR
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

FATA BOOM

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. Tijdens de
Popronde 2017 braken ze elke zaal vakkundig af - een
voorteken voor het komend jaar!

AANSTEKELIJKE PRETPUNK
BOEKER: HENKJAN ONNINK

FOREVER SATURDAY

‘T is een kwestie van vroeg beginnen, dan ben je nog
voor je 20ste een ‘living legend’. Hoe? Door reteaanstekelijke pretpunk te maken á la Green Day, Blink
182, Sum 41 en prachtige popliedjes á la Weezer
en The Beach Boys. Hou je van deze bands? Dan
kun je de debuut EP van FOREVER SATURDAY zeker
waarderen. Deze jonge punkrockers uit Den Haag
kunnen niet stilzitten en dat is terug te horen én
te zien. Bezoekers van de Popronde hebben het
met eigen ogen kunnen aanschouwen: hier en daar
sneuvelt een microfoonstatief en stilstaan is geen
optie. Bezoek een show van Forever Saturday en je
weet waar we het over hebben.

MEERSTEMMIGE POP
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

Het gaat GEPETTO & 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. Komend voorjaar ligt er nieuwe
muziek in de schappen!

GEPETTO & THE WHALES
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DEBUUTALBUM IN HET VOORJAAR!
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. Afgelopen april stonden
ze al in een afgeladen Koninklijk Theater Carré en
draaiden ze een succesvolle clubtour. Op 23 februari
presenteren ze in een (in 1 dag) uitverkochte Paradiso
hun langverwachte debuutalbum en spelen ze in het
voorjaar weer door het hele land met een clubtour.

HAEVN
HANDSOME POETS IS ON FIRE!
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
LIGHTHEARTED YEARS VOOR
JACQUELINE GOVAERT
BOEKER: HENKJAN ONNINK

JANUARI

JACQUELINE GOVAERT

Met haar nieuwe album ‘Lighthearted Years’ gaat
JACQUELINE GOVAERT in het voorjaar weer het hele
land door. In 1999 werd ze als frontvrouw van Krezip
in één klap bekend met ‘I Would Stay’. Na een reeks
hits en succesvolle albums besloot de groep in 2009
te stoppen. In 2010 verscheen haar eerste soloalbum ‘Good Life’ en werd vier jaar later opgevolgd
met ‘Songs To Soothe’, dat binnenkwam op de eerste
positie van de albumcharts. Inmiddels is de single
‘Back Of My Hand’ uit en met een uitverkochte clubtour
(afsluiter Paradiso!) in het vooruitzicht kan het niet
anders dan een mooi jaar worden.
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SLEUTELFIGUUR JB MEIJERS
BOEKER: JANNA ALBADA

JB MEIJERS is één van de sleutelfiguren in de

JB MEIJERS

Nederlandse muziekwereld. Al van jongs af aan
speelt de Zeeuws-Vlaming veel verschillende
muziekinstrumenten. We kennen hem als gitarist,
songwriter, producent en technicus van o.a. Charmin’
Children, De Dijk, Acda en de Munnik, BLØF, Go Back
To The Zoo, Kane, Beastie Boys, Normaal, Hallo
Venray, Kensington, Blondie Chaplin (The Rolling
Stones), The Common Linnets en natuurlijk zijn
soloalbums. Met deze nummers heeft hij veel awards
in de wacht gesleept, waaronder diverse platinumen gouden platen. Ook is hij de enige Nederlander die
maar liefst drie keer de Popprijs heeft gewonnen.

HIGH ON JEANGU
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

JEANGU MACROOY maakt indruk met zijn persoonlijke

nummers en bijzondere stembereik. Live worden
zijn soulvolle nummers van het album ‘High On You’
mede tot leven gebracht door Jeangu’s 8 koppige
band, inclusief blazers en twee achtergond vocalisten
waaronder tweelingbroer Xillan. Met zijn energieke
en bijzondere optredens weet Jeangu moeiteloos
een hele zaal stil of aan het dansen te krijgen. Dit
jaar speelde Jeangu met zijn debuutalbum op zak al
Lowlands en North Sea Jazz Festival plat.

JEANGU MACROOY
GLASTONBURY OP ZIJN KOP
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. Afgelopen zomer sloten zij de Sonic Stage af op
het legendarische Glastonbury Festival en ook komend
jaar staan ze weer klaar om de podia af te breken!

KRAAK & SMAAK
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VERY BERRY
BOEKER: HENKJAN ONNINK

In Parijs ontmoette KRIS BERRY via gemeen
schappelijke 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 ‘Berry Street’ is de opvolger van debuutalbum
‘Marbles’ uit 2012. Na een clubtour in Nederland is ze
onlangs ook door Indonesië warm onthaald.

KRIS BERRY
GEÏNSPIREERD DOOR DROMEN
EN DE LIEFDE
BOEKER: HENKJAN ONNINK

LADY LINN is de artiestennaam van de Vlaamse

zangeres Lien De Greef. Ze treedt op met haar groep
‘The Magnificent Seven’. Haar laatste album is 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
EEN ODE AAN ADELE
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

JANUARI

LISA LOÏS

LISA LOÏS 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 in 2016 de catchy
single ‘Made of Stars’ uit. In 2017 is Lisa gestart
met de ‘Lisa Lois sings: Adele’ tour. Een succesvolle
tournee met uitverkochte zalen door heel het land.
Tijdens de show brengt de zangeres een ode aan
de Britse ster Adele. Momenteel werkt Lisa aan
nieuwe muziek.

AGENTSAFTERALL 2018
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NET BEGONNEN MAAR OP WEG
NAAR MEER
BOEKER: JANNA ALBADA

MANTRA . Een gecontroleerde psychedelische
grungeband bestaande uit vier jeugdige, enthousiaste
muzikanten. Begonnen in obscure kroegjes in Haarlem
werkte de band langzamerhand toe naar optredens in
Paradiso, de Melkweg, Mainstage Bevrijdingspop en
een uitverkochte Palmtra show in het Patronaat. De
debuut EP ‘Merdeka’ kwam afgelopen zomer uit en in
2018 kunnen we een album verwachten dat wederom
wordt gereleased bij Suburban.

MANTRA
IT’S MURDER...
BOEKER: HENKJAN ONNINK

Classic songwriting is wat MICHAEL PRINS drijft. De
oude meesters van het genre deden niet zo moeilijk.
John Lennon, Joni Mitchell: ze 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. Met zijn nieuwe album
‘It’s Murder, Guilty of Killing Sweet Emotion’ stond hij in
november weer in de zalen!

MICHAEL PRINS
MISS MONTREAL’S MILLION WAYS
BOEKER: HENKJAN ONNINK

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 ‘Heaven Say Hell’, ‘Writing Stories’,
en de nieuwe single ‘A Million Ways’. Komend seizoen
is Sanne Hans opnieuw te zien als coach in The
Voice. Met de nieuwe EP ‘Again’, de gloednieuwe single
‘A Million Ways’, een uitverkochte clubtour én eigen
festival Bierpop ziet de toekomst er rooskleurig uit!

MISS MONTREAL
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GITAARKLANKEN VOOR DE ZOMER
BOEKER: HENKJAN ONNINK

De Amsterdamse band MOKE brak door met het album
‘Shorland’. Met het succes van dit, en opvolgende
albums ‘Collider’ en ‘The Time Has Come’ uit 2015,
speelden ze op grote festivals als Lowlands, Pinkpop
en Concert at SEA. Ook waren ze support voor grote
acts als Paul Weller, Depeche Mode en Keane.

MOKE
ORANGE SKYLINE’S HOTEL ROOMS
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

ORANGE SKYLINE behaalde in 2016 de 3FM Megahit

met het nummer ‘Sound & Fury’ en is nu terug met
hun debuutalbum ‘Things That I Hide’. Het album staat
vol met nieuwe muziek met elektronische invloeden.
Single ‘Hotel Rooms’, welke origineel niet op het album
stond, viel zelfs zo in de smaak dat het werd verkozen
tot Radio 2 Topsong!

ORANGE SKYLINE
LET’S GET LOVE DRUNK!
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. Na zijn single
‘Love Drunk’ is daar nu de nieuwe track ‘Vudu Doll’. En
die komt met een bijzondere videoclip, opgenomen in
Gambia, West-Afrika.

JANUARI

PAT SMITH
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BETER DAN ZIJN BEST
BOEKER: JANNA ALBADA

PAUL DE MUNNIK keert terug naar de muzikale wortels

van waaruit hij ooit begon. Blues, rock, pop, folk,
chanson, het komt allemaal voorbij. Na zijn alom
geprezen eerste album ‘Nieuw’ verschijnt in etappes
de opvolger ‘Goed Jaar’, waarna de theatertour ‘Paul
met Band’ gepland staat. Recent zijn de eerste liedjes
uitgekomen waaronder de single “Beter Dan ‘Mijn
Best’. Gewapend met deze nieuwe liedjes en zijn
prachtige stem staat Paul de Munnik garant voor een
indrukwekkende festivalshow.

PAUL DE MUNNIK
PRODUCERSCOLLECTIEF LOOPT WARM
VOOR DE FESTIVALS
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

PLAYGROUND ZER0 debuteerde 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 en komt in 2018 met
een nieuw album.

PLAYGROUND ZER0
BLUEBIRD RACHÈL
BOEKER: JANNA ALBADA

Na haar debuut in 2012 ontwikkelde singersongwriter RACHÈL LOUISE zich in de relatieve luwte
door. Voor haar laatste solo EP werkte ze samen met
de Noorse producers Odd Martin Skålnes en Magnus
Skylstad, die furore maakten met Aurora. Daarnaast
tourde ze samen met Causes door Nederland. Op haar
debuut EP ‘Big Girls’ staan nieuwe nummers als ‘Keep
Your Heart’ en ‘Far Away’. Momenteel speelt ze, samen
met Elske deWall en Krystl in The BlueBirds èn is er
nieuwe muziek in de maak!

RACHÈL LOUISE
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LOOK AHEAD AND SEE THE DISTANCE
BOEKER: HENKJAN ONNINK

RACOON is terug met een nieuw album én stond

met grote shows in Groningen, Eindhoven en de AFAS
Live! De band kan leunen op een lange reeks hits. Denk
aan ‘Love You More’, ‘No Mercy’, ‘Brick By Brick’ en hun
Nederlandstalige single ‘Oceaan’. Het nieuwe album
heet ‘Look Ahead And See The Distance’ en met de
release van de single ‘Almost Made It’ luiden ze een
spannende periode in met als klap op de vuurpijl hun
terugkeer naar de Ziggo Dome op 28 april 2018.

RACOON
DONKER EN ELECTRONISCH
BOEKER: HENKJAN ONNINK

RITA ZIPORA bracht in 2016 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
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
WEG 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: ‘Alles Gaat Voorbij’ uit. Met de single ‘Weg
Van Jou’ van de gelijknamige film stond Rob veelvuldig
in de playlist.

JANUARI

ROB DEKAY
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BIJ DE BONANZA BEN JIJ DE DJ!
BOEKER: JANNA ALBADA

ROB STENDERS en zijn sidekick Caroline Brouwer

ROB STENDERS BONANZA LIVE

draaien niet alleen op de radio wat je wilt horen, dat
doen ze ook in de clubs met hun Bonanza Live tour.
De muziek gaat door alle decennia heen – van de
sixties en seventies tot nu – en de playlist is voor
een groot deel in handen van jou: bij de Bonanza ben
jij de DJ! Rob en Caroline lopen regelmatig de zaal in
om verzoekjes op te halen en er wil nog wel eemarns
een popquiz of karaoke voorbijkomen dus houd je
popkennis paraat en zorg dat je bij stem bent. En heb
je iets te vieren of heb je altijd al een romantic request
willen aanvragen voor je grote (stille) liefde, mis deze
kans dan helemaal niet!

HET BIJZONDERE JAAR VAN RONDÉ
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

Het was een bijzonder jaar voor RONDÉ; de band kwam
met hun debuutalbum en verkocht in het voorjaar hun
eigen clubtour al uit. De single ‘Naturally’ werd NPO
Radio 2 Top Song en ‘Why Do You Care’ werd na ‘Run’
en ‘We Are One’ de derde 3FM Megahit op rij. RONDÉ
speelde al op grote festivals als Lowlands, Concert
at SEA en Mysteryland en heeft met de laatste single
‘City Lights’ weer een regelrechte klapper in handen.
Afgelopen najaar tourden ze opnieuw door het land in
uitverkochte zalen zoals TivoliVredenburg en Paradiso!

RONDÉ
SUCCESVOLLE COMEBACK
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

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

ROOM ELEVEN

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.
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NEW GROUND VOOR SANDRA VAN
NIEUWLAND
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
INTRIGERENDE SLAAPKAMERFOLK
BOEKER: HENKJAN ONNINK

SOFIE WINTERSON

Dromerige indiepop, elektronische drums en galmende
gitaren. Multi instrumentalist SOFIE WINTERSON creëert
live een sferische wereld en zet solo een bijzonder live
act neer. De zangeres vestigde de aandacht op zich met
de prachtige video van ‘Dreams’, de titeltrack van haar
veel geprezen EP. Daarna speelde ze op SXSW, tourde
langs de Amerikaanse westkust en vond ook nog tijd
voor nieuw materiaal. In 2016 verscheen haar EP ‘KIDS’.
Sofie featurede vorig jaar ook op het album van Fatima
Yamaha ‘Imaginary Lines’ en de ‘Close My Eyes’ EP van
Rimer London. In het voorjaar van 2018 komt zij met
nieuw materiaal.

SON MIEUX VERSTOPT ZICH NIET
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

JANUARI

SON MIEUX

De Haagse band SON MIEUX is in korte tijd uitgegroeid
tot een vaste waarde in de muziekscene. De band,
onder leiding van zanger Camiel Meiresonne, speelde
al op Where The Wilde 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’. Van het aankomende debuutalbum (2018) is
inmiddels de single ‘Hiding’ verschenen - een heerlijk
voorproefje!

AGENTSAFTERALL 2018
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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 komt in 2018 met een nieuw
album.

SPLENDID
ENERGIEKE STATESMEN
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

De mannen van STATESMEN vonden elkaar op de
Limburgse podia. De muziek van deze energieke liveact 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 in 2016
mee aan de Popronde en trok daarmee langs vele
steden in Nederland.

STATESMEN
STUK VOOR STUK PAKKENDE
NUMMERS VAN STAVAST
BOEKER: HENKJAN ONNINK

STAVAST, de nieuwe band van voormalig Heideroosjesfrontman Marco Roelofs, pakte in 2017 uit met een
debuutalbum dat lovende recensies ontving. Music
Maker hoorde “stuk voor stuk pakkende nummers” en
OOR concludeerde “licht poëtisch maar toch direct,
eerlijk”. Geen punkrock, wel stevige Nederlandstalige
rock die refereert aan Foo Fighters en The Gaslight
Anthem. Ook gehoord: “De behoorlijk boze broertjes
van BLØF.”

STAVAST
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DAAR IS STEPHANIE STRUIJK
BOEKER: JANNA ALBADA

Singer-songwriter STEPHANIE STRUIJK , voorheen
bekend als Stevie Ann, komt met nieuwe muziek!
Dit najaar bracht ze de nieuwe single ‘Daar’ uit. Een
voorbode op het album dat in 2018 zal verschijnen.
Stephanie schreef de nieuwe liedjes samen met Daniël
Lohues. In tegenstelling tot haar vorige album, dat
tijdens een roadtrip door Amerika tot stand kwam,
schreef ze haar nieuwe album dichter bij huis. In
2017 gaf ze tijdens haar theatertournee voorstellingen
in het hele land.

STEPHANIE STRUIJK
MEESTE STEMMEN GELDEN!
BOEKER: JANNA ALBADA

Van ska naar hiphop en van het betere housewerk naar
indie hits. Door middel van een digitaal stempasje (of
de smartphone app) bepaal jij welke muziekstijl de
dj’s van SUPERSTIJL moeten draaien. De stijl met de
meeste stemmen wordt gelijk gedraaid. Iedere ronde
wisselen de stijlen, dus je bent verzekerd van een
afwisselende en verrassende avond uit!

SUPERSTIJL
LIEFDE VOOR AMERICANA MUZIEK
BOEKER: JANNA ALBADA

JANUARI

THE BLUEBIRDS

Nederland is een nieuw trio rijker. Zangeressen Elske
DeWall, Krystl en Rachèl Louise brengen een ode aan
de mooiste Americana en Country songs. De drie
powervrouwen die hun sporen individueel hebben
verdiend in de Nederlandse muziekscene besloten
hun krachten te bundelen toen ze elkaars liefde voor
Americana muziek ontdekten. En voilà, de nieuwe
formatie ‘THE BLUEBIRDS ’ is geboren. Drie sterke
persoonlijkheden met een eigen sound vormen een
bijzondere eenheid. Laat je verrassen door deze dames
met hun muzikaliteit, hun liefde voor muziek, plezier
en verhalen. De eerste single heet ‘Nothing On Me’.
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DEBUUTALBUM IN THE WORKS
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

THE BRAHMS had met hun eerste single ‘Golden’

meteen een 3FM Megahit te pakken. In 2017 start
een nieuw tijdperk voor The Brahms. De eerste
single van het nieuwe album, ‘Sleep’ laat een nieuwe,
overweldigende kant van de band zien. Deze nieuwe
sound is grotendeels te danken aan een samenwerking
met de Londense producer Larry Hibbitt (Nothing
But Thieves, Sundara Karma, Bloxx). The Brahms
presenteren op 17 februari hun debuutalbum.

THE BRAHMS
SFEERVOLLE INDIE-POP
BOEKER: JANNA ALBADA

Zanger Milo Schemkes en bassist Dennis Out schreven
hun eerste songs als duo. Niet veel later wisten
ze het zeker: “Dit moeten we met een band gaan
doen.” THE LITTLE YEARS is een feit. Het resultaat?
Ontzettend sfeervolle indie-pop songs met een
vleugje The War On Drugs en The National.

THE LITTLE YEARS
EXTREEM MUZIKALE TOM
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

Eigenlijk hoef je maar twee dingen te weten
over TOM TUKKER , hij is extreem muzikaal en
super sympathiek. De rest is bijzaak. Maar niet
oninteressant. Als er nieuwe nummers in hem
opborrelen, trekt hij zich graag terug in een omgeving
waar mensen schaars zijn. Zo heeft hij IJsland ontdekt
als land van rust en bron van inspiratie, met een
stapeltje songs als resultaat. Tijdens de Popronde wist
hij dan ook inmiddels een grote schare liefhebbers te
trekken. In 2018 komt hij met nieuwe muziek

TOM TUKKER
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BAKKEN VOL ENERGIE MET TRAUDES
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

TRAUDES zoekt de grens op tussen hiphop en

(elektronische) pop, door krachtige zanglijnen te
combineren met pure rap. De band staat garant voor
strakke beats, sterke teksten, een overtuigende,
groovy liveshow en heel veel energie. In 2017 tekent
de band bij Sony Music Entertainment en neemt de
studiotracks op voor hun eerste EP: CRLS & GRLS
(curls and girls), die op 27 januari 2018 in de Melkweg
wordt gepresenteert.

TRAUDES
UNIEKE SETLIST VAN UPGREATZ
BOEKER: JANNA ALBADA

UPGREATZ is een vernieuwend muziek-en

beeldconcept dat gebaseerd is op de beste songs
uit de jaren ’70 en ’80. Een groot aantal belangrijke,
bekende soul-, disco-, en jazz-classics zijn perfect
opgepoetst, ge-remastered, opnieuw geproduceerd
en zorgvuldig opgebouwd om aan de standaard
van de hedendaagse kwaliteit en trends te voldoen.
Hierdoor ontstonden, nieuwe, nóg betere versies. DJ’s
Florent Luyckx en André van der Heijden en VJ Remco
Koenderman brengen dit concept naar de dansvloer.

UPGREATZ
INTRIGERENDE SLAAPKAMERFOLK MET
PERSOONLIJKE VERHALEN
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

VIC WILLEMS vertelt verhalen. Persoonlijke verhalen,

JANUARI

VIC WILLEMS

ergens op het kwetsbare snijpunt tussen lief en
woedend en tussen euforisch en onzeker. In het
Nederlands vertaalt hij zijn gevoelens en ervaringen
naar liedjes. Live worden de nummers compromisloos
en schaamteloos gebracht, wat tot een intiem en
intens schouwspel leidt, afgewisseld met verhalen
over de gebeurtenissen die de liedjes tot stand hebben
doen komen. Intrigerende slaapkamerfolk op het
raakvlak tussen Spinvis en Eels. Zijn recente single
heet ‘Brieven Aan Mezelf’.
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MIX VAN STRAKKE SHUFFLES EN
SOUTHERN ROCK
BOEKER: HENKJAN ONNINK

VOLTAGE zet Rock’n Roll weer op de kaart bij

mainstream Nederland. De band headlinede een tour
met uitverkochte shows en speelde support-shows
voor o.a. Miss Montreal en Status Quo in de HMH. Het
nieuwe album heet ‘Around The Bend’.

VOLTAGE
WULF GOT HIS MIND MADE UP
BOEKER: MAARTEN MIDDENDORP

WULF is de stem van ‘Summer On You’, dé zomerhit

van 2016 van Sam Feldt, Lucas & Steve, featuring
Wulf. Nog maar amper bekomen van dit enorme
succes, met optredens op Mysteryland, Summer
Festival in Antwerpen en Ushuaia op Ibiza, debuteert
Wulf als soloartiest met de single ‘Mind Made Up’. Een
fris, luchtig en positief nummer over kiezen voor je
droom en daarvoor alles aan de kant zetten. Wulf staat
in 2018 opNoorderslag en komt in het voorjaar met
een nieuwe EP.

WULF
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