GetBrassed!
GetBrassed! legt de nadruk op een gebalanceerd repertoire wat zowel bij een jong- als midlife crisis publiek in de
smaak valt. Nummers worden geselecteerd op eigenschappen zoals dansbaar, ruw, bekend en hardcore brass.
Opgericht in 2013, bestaat de band anno 2016 uit 11 ervaren muzikanten, waarvan een aantal al eerder in diverse
jazz- en brassbands hebben samengespeeld en daarmee de nodige podium ervaring hebben opgedaan. Alle
muzikanten leggen zich volledig toe op hun stijl en repertoirekeuze, en hebben met deze combinatie de
complimenten van inspirerende bands mogen ontvangen.
Snoeiharde brass pur sang en subtiel op het juiste moment. De band laat zich het best omschrijven met de term
POWERBRASS. GetBrassed! laat zich inspireren door bands als YoungBlood Brass Band en The Soul Rebels
Regelmatig nodigt de band andere musici uit om ook nummers te kunnen spelen die afwijken van de standaard
bezetting. Denk aan een sologitarist, Hammond orgel, zanger of rapper.
GetBrassed! speelde de afgelopen jaren tijdens diverse gelegenheden en op bekende festivals waaronder Breda en
Bergen op Zoom. In september 2016 speelde de band nog als support act voor Youngblood Brass Band.
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Leden
GetBrassed! bestaat uit de volgende muzikanten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

John van Eekeren – trompet
Gert Maas – trompet
Peter Poppelaars - tenor/alt saxofoon
Marijn Bovée - alt/tenor saxofoon
Steven Jaspers – trombone
Olav Lint – trombone
Marc Deurwater – trombone
Kees Gelten – sousafoon
Joris Schreurs – snare/splash
Stefan Mous – bassdrum
Peter Bos – percussie/snare/cymbals

Online
In april 2016 heeft GetBrassed! een studio EP uitgebracht onder de titel “We Shake Ass”. Deze is op Soundcloud te
vinden via https://soundcloud.com/getbrassed. Bezoek een van onze kanalen voor meer online informatie:
Facebook
Twitter
YouTube
Website

:
:
:
:

https://www.facebook.com/getbrassed/
https://twitter.com/GetBrassed
https://www.youtube.com/channel/UC7x59Z0ude-z0A_OAn5c1Jg
http://www.getbrassed.nl

Contact
Om GetBrassed! te boeken of om meer informatie op te vragen, neem contact op via mailus@getbrassed.nl of bel
Kees Gelten op +31-614668761.

Downloads
Bekijk de online versie via http://www.getbrassed.nl/presskit.
Download een volledige GetBrassed! presskit en/of technical rider via onderstaande links:
Press kit
Nederlands
Engels

http://www.getbrassed.nl/presskit/GetBrassed!-presskit-201615B-NL.zip
http://www.getbrassed.nl/presskit/GetBrassed!-presskit-201615B-International.zip

Technical rider
Engels

http://www.getbrassed.nl/techkit/GetBrassed!-techrider-201614B-International.pdf
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