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A TRIBUTE TO
Voor altijd liefde voor Blondie

BACK TO BLONDIE LIVE VIDEO’S

Dat is wat de muzikanten van Back To Blondie verbindt.
Deze Nederlandse Tribute brengt een ode aan de nog steeds
optredende band Blondie in de sound & style van de jaren
’70 en begin ’80. De energie en beleving spatten er vanaf
en maken elke show tot een feest van herkenning. Hits als
Denis, Hanging on the telephone, One way or another,
Heart of glass, Rapture, Call me, The tide is high, Atomic
en Maria komen voorbij. Niet voor niets werden ze
in 2017 verkozen tot beste tribute van Nederland
in de landelijke ‘Battle of the Tributebands.’

klik op de afbeelding om de video te starten

Optredens

ONE WAY OR ANOTHER

Met een optreden van Back to Blondie ga je terug in de tijd
Daar waar het allemaal begon, de club CBGB, New York city!
Met hun authentieke sound, verrassende muzikale
uitstapjes en arrangementen creëeren de muzikanten een
ultieme reis door het Blondie tijdperk. Een avond met deze
!band is meer dan de moeite waard.
Paralell lines anniversary show

ATOMIC

Naaste de reguliere optredens start Back to Blondie in
2019 met de paralell lines anniversary show. Het bekendste
album van Blondie dat hen in 1979 de deﬁnitieve doorbraak
opleverde. 40 jaar later speelt Back to Blondie dit album
integraal in een wervelende aangepaste show!
De band

HEART OF GLASS
BOEKINGEN & CONTACT

DIRECT ONLINE BOEKEN

Back to Blondie is in 2015 opgericht door Roelof Koelman
(drums) en Menno Bemelmans (bas). Maarten Belgers
(gitaar) en Eric van der Kemp (toetsen) waren snel
gevonden. De zangeres Kitty Lanters, zingt niet alleen als
Debby Harry, ze kruipt in haar huid. Net als de andere
muzikanten overigens want dat is Back to Blondie: Een
show met enorm veel enthousiasme, creativiteit en plezier
en veel aandacht voor e ecten, presentatie én publiek.
Back to Blondie in de pers

BAND BOOKINGS

Grachtstraat 9
6441 CA Brunssum
+31-45-2053074

- Algemeen dagblad

- Uit Nijmegen

- Gelderlander

- RTV Westerwolde

Petra Palmen +31-6-43171364
Mark Tielemans +31-6-33858725
mail: info@wonna.nl
website: wonna.nl/back-to-blondie

BAND WEBSITE & SOCIAL MEDIA

Back to Blondie tijdens “Rock op ’t Gras“

