EVENTS, TECHNIEK & LIVE MUZIEK

een greep uit ons aanbod
bands, acts en diensten

ORGANISATIE
PROGRAMMERING
PROMOTIE
TECHNIEK

LIVE
MUZIEK
compleet & zorgeloos
voor elke gelegenheid
en op iedere locatie!

www.wonna.nl

SOLO

DUO

B'JAMES
acoustic soul, funk
(eigen werk & covers)

Ben Littlewood
acoustic easylistening
(eigen werk & covers)

Gabor Lesko (I)
unieke gitarist / componist
(eigen werk & covers)

Patrick Schappert
acoustic allround
(covers)

2GROOVE
acoustic soul, pop
(covers)

Dr Funk & mr Soul
soul, funk microband
(covers)

HUUB & HENK
pop, rock, rock 'n roll
(covers)

M&M
pop, rock, rock 'n roll
microband (covers)

PUUR
acoustic pop, rock
(covers)

Third house on the left
acoustic roots, blues
(eigen werk & covers)

Two wieners
vintage 50's rock 'n roll
(covers)

UNWIND
acoustic pop, disco
(covers)

kijk voor alle bands en acts op www.wonna.n

TRIO

BAND

Hot Rod Riot
rockabilly, rock ’n roll
(covers)

Texarkana Trio
50's rockabilly
(covers)

Texas Dolls
allround repertoire &
rockabilly (covers)

The Wieners
vintage 50's rock ’n roll
(covers)

A band named Sue
4 personen, stevige pop
en rock (covers)

Band 69 - 6 personen
allround sixties & seventies
(covers)

De knallende mannen
4 personen, rock
(covers)

Smash
4 personen, allround
pop,rock (covers)

The Atomic 4
4 personen, rockabilly
rock 'n roll (covers)

The Shagging Ponies
The grooveyard
Rock & hairmetal feest
4, 5 of 7 koppige band
funky blues, soul (covers) (eigen werk & covers)

Underduck
5 personen, rock
(covers)

kijk voor alle bands en acts op www.wonna.n

FEESTBAND

ORIGINAL

DJ

EVENTS, TECHNIEK & LIVE MUZIEK

Dizcover
8 koppige feestband
allround (covers)

Spot On
11 koppige feestband
allround (covers)

De Rockduvels (NL)
Koempelrock feest
’made in Limburg!’

Throat of autumn
alternative progressive
rock (eigen werk)

Wayne's Traveling Band
country en rockabilly mix
(eigen werk & covers)

Moticu mobiele DJ
allround DJ
(MP3)

Dj Johnny B Good
allround DJ
(CD/Vinyl/MP3)

VINYL ONLY
allround DJ duo
(Vinyl only)

TECHNIEK&
PROMOTIE
Met WONNA.nl
Techniek op maat
staan opdrachtgevers en podium, licht- & geluid
bands er niet alleen voor! en technisch personeel

Promotie & drukwerk
on- en ofine marketing
en communicatie op maat

ORGANISATIE
Festival, Music night of zakelijk event?
Natuurlijk kun je gewoon een leuke band bij ons boeken maar wist
je dat je aan Wonna veel zorgen uit handen kunt geven? We gaan
graag een duurzame samenwerking met je aan!
Wij bieden een compleet concept waarbij wij voor jou je
evenement organiseren, live acts programmeren, het evenement
voor je uitvoeren, promoten en waarbij we alle benodigde
technische en andere zaken kunnen faciliteren. Compleet, goed
en professioneel en natuurlijik binnen het budget dat we vooraf
samen bepalen...

PROGRAMMERING
Bands zoeken, afspraken maken en boeken...
Ik wil dat wel maar het kost me zoveel tijd!?
Daar weten wij alles van, maar dat is nu juist wat we doen en met
veel plezier! Wij gaan dan ook graag voor je aan de slag om de juiste
bands en acts te vinden en te boeken. Jij hoeft alleen maar aan te
geven wat je wilt, waar, wanneer en binnen welk budget.
Voor een eenmalig feest, terugkerend festival of de volledige planning
voor een jaar in jouw muziek café of zaal. Wij helpen
je met passie, zodat jij je weer kunt richten op je zaak!

LIVE

MUSIC NIGHTS

ROCK
OP
TGRAS
OPTGRAS

PROMOTIE
Zonder promotie, geen publiek...
In samenwerking met 2MKB business support zijn wij in staat
om je volledig te ondersteunen op het gebied van marketing &
communicatie.
Of het nu gaat om een spandoek, drukwerk, website,
nieuwsbrief, gastenregistratie, social media of andere (online)
promotie, bij Wonna sta je er niet alleen voor!

TECHNIEK
Professionele techniek maakt je event!
Band of act boeken maar geen techniek aanwezig op locatie?
Geen enkel probleem! Ook daarin kunnen wij je voorzien.
Geluidsinstallaties, technisch personeel, podium- en showtechniek voor ieder event en elke gelegenheid!
Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de
mogelijkheden voor jouw feest, locatie of evenement...

EVENTS, TECHNIEK & LIVE MUZIEK

kantooradres: Grachtstraat 9, 6441CA Brunssum
bezoekadres: Poststraat 8, 6135KR Sittard
www.wonna.nl | info@wonna.nl |+31(0)45 - 205 30 74

