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ARTIESTEN SUNDAY SOUND BITES 
 
BARTOLO 

 
 
Bartolo heeft een gevarieerd repertoire van o.a. latin, jazz, pop & swing in de stijl van o.a. Michael 
Bublé, Frank Sinatra, Matt Dusk, Dean Martin, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Harry Connick Jr. Hij 
brengt met zijn warme stem de juiste sfeer. 
 
HAPPY DEES & THE MAGNETS 

 
 
Happy Dees & The Magnets is een gezellig en prettig gestoord vriendenclubje uit Tilburg.  
 
De band speelt muziek in een akoestische setting bestaande uit zang, bas, gitaar en sax. De covers die 
langskomen zijn de liedjes die niet in de top-10 staan. Juist daardoor zijn ze een verrassing zijn voor het 
oor. Een kleine greep uit hun repertoire, zijn covers van ondermeer Dolly Parton, Anne Brun, Janis Joplin, 
Sarah Jarosz, Stef Bos. 
 
Laat je verrassen door Dees, Corné, Hans en John. 
  



	  

NOA 

Info over deze zangeres volgt! 

 
SIL & MARIEKE 

 
 
Sil van den Hout en Marieke van Middelkoop zijn letterlijk en figuurlijk een muzikaal duo. Ze maken héél 
veel muziek samen, vooral in het genre van de Nederlandstalige kleinkunst. Dat is goed te horen op de 
debuutcd ‘Buiten Spelen’ van Marieke.   
 
Daarnaast houden Sil en Marieke ervan om ook in het Engels, Spaans en Frans mooie luisterliedjes te 
brengen, waarbij Sil de pianobegeleiding verzorgt. 
  



	  

 

SOPHIA KARMA 

 
 
Sophia Karma is een Tilburgs bandje geformeerd rondom singer-songwriter Bente Aertssen. Haar warme 
stem wordt aangevuld door jazzy trompetlijnen op een basis van soulful toetsen en funky bass. De 
muziekstijl is een mooie mix van gevoelige luisterliedjes met een jazzy sound. Het repertoire bevat naast 
eigen werk ook eigentijdse covers van o.a. Aretha Franklin, Amy Winehouse en Adele. 
 
• Bente Aertssen - zang / gitaar  
• Jeroen van der Wouw - trompet 
• Milangelo Martis - gitaar / basgitaar  
• Peter Pennartz - toetsen  
 
  



	  

SUGAR MAMA 

 

Sugar Mama speelt sinds ’86 hun eigen soort blues, boogie, rock ‘n roll en aanverwante roots muziek. 
Op festivals (Oerol, Giethoorn en vele andere) en in talloze kroegen in binnen en buitenland, op radio 
en tv als echte liveband. Gewend aan lange nachten hebben zij voldoende covers achter de hand. 
Hun ware passie ligt echter bij het bewerken van oude, vaak akoestische blues en eigen werk. 

De band bestaat uit: Bas de Jong, (voc,gitaar, mondharmonica, mandoline), Kris Hartman (voc, 
drums), Rene Merbis (gitaar) en Ton Tacke (bas). 

 
TOEBA DJOEZZ 

 
 
Toeba Djoezz is een swingende band van jonge enthousiaste muzikanten uit Oisterwijk en omgeving. 
Een band met blazers in de spotlights die bekende nummers op een eigen manier instrumentaal 
covert. Hun muziek is bekend, leuk en knallend.  
 
De bandleden van Toeba Djoezz  genieten ervan om samen muziek te maken en willen dit delen met 
de rest van de wereld! 
  



	  

UNTIL NOTED 

 

Until Noted is een akoestische band die pop, soul en jazz muziek in een akoestisch jasje steekt. Met 
zang, toetsen en percussie zorgt ze voor een warm geluid. Until Noted zingt onder andere covers van 
Adele, John Legend, Matt Simons en Nathalie Cole. 

 

VAN WIJNHOVEN 

 

Twee Hilvarenbeekse broers, Matthijs en Vincent van Wijnhoven, die samen met eenvoudige 
instrumenten heerlijke Ierse folk maken. Behalve covers spelen zij ook hun eigen liedjes. Deze zijn geheel 
geïnspireerd op de oude Ierse folk. Hiermee brengen ze het Ierse pub-gevoel naar Nederland. Hun 
invloeden zijn oa. Great Big Sea, The Kilkennys, Irish Descendants, The McCalmans en Dropkick Murphys 

• Matthijs Wijnhoven: Vocals & gitaar 
• Vincent Wijnhoven: Vocals & basgitaar 
  



	  

YANN LAWICK 

 

Troubadour Yann Lawick vertolkt al ruim dertig jaar de rol van de rondreizende minnezanger. Met zijn 
liederen en verhalen weet hij jong en oud te vermaken, zoals alleen een troubadour pur sang dat kan. 
Yann Lawick begeleidt zichzelf op de gitaarluit en accordeon en bespeelt daarnaast nog tal van 
andere instrumenten. Naast zijn eigen repertoire zingt hij ook covers uit de Franse chansonscene van 
o.a. Jacques Brel en Nederlandstalig.  
 

ZZZINGRID 

 

De songs van Zzzingrid hebben een hoog "OH JA!" gehalte die veel herinneringen oproepen. Van 
Aretha Franklin tot Vicky Leandros en van jazz tot lekkere oude jaren 70 disco. 

Het repertoire van Zzzingrid is ontstaan uit de ervaring die zij opdeed in diverse bandjes en koren, een 
jaren 70 disco-act met zang en dans en als backingvocalist bij de Amerikaanse Staten Island band. Na 
jaren zingen in groepsverband, vond Zzzingrid het tijd voor een eigen repertoire. Met songs die bij 
haarzelf en haar stem passen, maar die ook een vleug van weemoed met zich meebrengen. Ze vindt 
het daarom ook leuk om wat meer over het lied te vertellen.  

 


