
Vanavond Niet Schat! Bestaat uit:

Boekingen en contact

Voor meer informatie bel Jeroen op 0621-524767 of
mail naar info@vanavondnietschat.nl

Jeroen Princen Zang/Gitaar/Blokfluit
Guus van de Mond Gitaar/Zang
Michiel van Raalte Bas/Zang
Joost Blatter Sopraan- & Tenorsax
Toine van der Wielen Drums
Paul Wagemakers Toetsen/Accordeon

Enkele wapenfeiten:
■ Vele tentfeesten, sportfeesten, kermis

weekenden en lokale festivals.

■ Huisband van de Oranjecamping en gespeeld
voor Oranje supporters op WK en EK voetbal
inLeipzig, Frankfurt, Basel, Luzern,
Johannesburg, Durban en Kaapstad.

■ Voorprogramma's van onder andere: Van
Dik Hout, Bløf, Tröckener Kecks, Pater
Moeskroen en Rowwen Hèze.

■ 2x de Heineken Sportura/Yeti
wintersportour in de Franse Alpen.

■ De optredens voor het RTL5
programma 'StudentTalent', waar
ze uiteindelijk tot in de halve
finale zijn doorgedrongen.

■ Diverse optredens in het
buitenland (Frankrijk,
Zwitserland, Maleisië, etc.)
voor expats.

■ Finalist en winnaar van de
‘Public’s Favourite Award’ van the

Clash of the Coverbands

■ Opnames in de StuStuStudio van Henk
Temming / Sander van Herk (Het Goede Doel).

■ Theateroptredens in de Lievekamp in Oss



Beste
Coverband?

Dat vond ook de jury van de ‘Clash of the
coverbands’, een jaarlijkse competitie voor de beste
coverband van Nederland op de beste poppodia.
Na zo’n beetje alles gewonnen te hebben wat er in
de voorrondes te winnen viel, heeft Vanavond niet,
Schat! Enkele jaren geleden de ‘Public’s Favourite
Award’ gewonnen!

Vanavond niet, Schat! gaat dus als de brandweer en
spelen overal het vuur uit hun instrumenten!!

Het feest der herkenning

Het tweede onderdeel van de kracht van de band is
het repertoire. Vanavond niet, Schat ! speelt voor
het grootste deel covers. En niet zo maar covers. Na
een zorgvuldige selectie is het een bloemlezing uit
30 jaar Nederlandse pophistorie geworden. Het
publiek dat staat te kijken blijkt spontaan de meeste
teksten te kennen en na een kleine aanmoediging
uit volle borst mee te zingen. Na diepgaand
onderzoek blijkt dat deze aanmoediging het beste
tot zijn recht komt als hij in vloeibare vorm
toegediend wordt.

Eigenzinnig!

Om het toch nog een beetje verwarrend te maken
heeft de band hier en daar de gewoonte nummers
in elkaar over te laten lopen en terug te laten
komen in andere nummers waarbij de nummers die
in andere nummers terugkomen lijken op de
nummers die gespeeld worden maar toch weer
andere nummers blijken te zijn. Of niet. Maar dat
houdt het wel spannend!

Webreken de hut af!

Met deze instelling begint de Nederlandstalige band
Vanavond niet, Schat! aan een optreden en dat is
precies waar ze het allemaal voor doen. Optredens
zijn niet zomaar optredens, ieder optreden is voor
de band een nieuwe uitdaging om het publiek voor
zich te winnen. Want daar gaat het natuurlijk om:
het publiek moet een goede avond hebben.

Het geheim

Het geheim hierachter ligt in het plezier dat deze
band uitstraalt. Ze hebben er lol in en dat weten ze
zonder moeite over te brengen op het publiek. Deze
aanstekelijke uitstraling is geen toneelspel, dit komt
door een jarenlange vriendschap en een
gezamenlijke passie voor muziek. Gelukkig dat die
passie muziek betrof en geen korfbal, anders was
Vanavond niet, Schat! een bijzonder gezellig
korfbalteam geweest en
daar schiet niemand
wat mee op.


