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THE PEATLES

“Hoort wie klopt daar, kinderen?”
Het zijn The Peatles!
Ook de Sint houdt van een lekker potje muziek! Daarom kwam hij op het lumineuze idee om zijn
coolste pieten een jaar lang al hun speelgoed af te nemen en ze enkel te laten spelen met
muziekinstrumenten.
Op een dieet van speculaas en marsepein zwoegden ze uren, dagen en maanden en eindelijk...
The Peatles zijn geboren! Deze knotsgekke bende zwarte pieten zette ondertussen al menig
Sinterklaasfeestje in vuur en vlam met hun interactieve show voor groot en klein.
Dit schoenenvullend, schoorsteenklauterend en snoepstrooiend zootje ongeregeld trekt ENKEL tussen
21 oktober en het weekend van 10 december door gans het Vlaamse land en staat te popelen om ook
uw evenement in lichterlaaie te zetten met 60 minuten muziek én acteerwerk van de bovenste plank.
Ze brengen een originele mix van oude en nieuwe Sinterklaasliedjes (tienerhits voorzien van
Sinterklaasteksten), dit alles op ludieke wijze aan elkaar gespeeld door het kruim uit de zwarte
pietenwereld.
Laat je jongste gasten genieten van een interactieve show waarbij ze helemaal uit hun dak gaan op
de stevige (peper)noot muziek waar ook de Sint zo gek van is!

Facts:


Bezetting:


DRUM: Marijn Geers
(CODARTS conservatorium, Billie
Kawende, Barefoot And The Shoes)



GITAAR: Tim Toegaert
(Urbanus & de Fanfaar, Fleddy
Melculy…)



Ak. Gitaar en LEAD 1: Bart Foubert
(Karree Konfituur)



Ak. Gitaar en LEAD 2: Vik Noens
(Theater Tieret)



BASGITAAR: Klaas Tomme
(Conservatorium Gent, Tom Dice, Ides Moon…)



PIANO: Matyas Blanckaert (Tom Dice, Karree Konfituur…)



Ongeveer 70 minuten Sinterklaasambiance (combinatie van muziek en acteerwerk)



Muzikanten/acteurs zijn voorzien van originele kostuums en grime



Nederlandstalig


Er kan zelf een Sint toegevoegd worden, wij voorzien daar een ideaal moment voor naar het einde van de show!

“ The Peatles pingelen met stevige steambeats en glamoureus gitaargeweld een wervelend
sinterklaasshow bijeen waarbij de kleintjes niet anders kunnen dan meebrullen! “
Sinterklaas

www.liveconcerten.be

backline@liveconcerten.be

