
A TRIBUTE TO
The Tribute Club is een unieke muziekproductie met top  
tributes van Lou Reed, David Bowie en Blondie. 
The Tribute Club neemt je mee op een artistieke, muzikale reis! 
Terug in de tijd van scheerzeep in je haar, dubbeltjes zoeken op 
de dansvloer, dansen op kistjes, mannen met lijntjes onder hun 
ogen, rokerige clubs en vrouwen met getoupeerde haren. 
Tijdens your memory lane soundtrack krijgt je het gevoel dat 
de geest van Andy Warhol, kunstenaar en protagonist van de 
Amerikaanse popart rondwaart en goedkeurend toekijkt. 
Een unieke beleving!

THE TRIBUTE CLUB LIVE VIDEOS

Met een optreden van Back to Blondie ga je terug in de tijd, 
daar waar het allemaal begon, de club CBGB in 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!

GROUND CONTROL - DAVID BOWIE

THE BLUE MASK
a tribute to Lou Reed

3 shows in one event

Back to Blondie

Lou Reed Tribute, the blue mask

Ground Control heeft een missie: het met vuur en passie 
uitvoeren van Bowie-nummers, soms bijna identiek aan het 
origineel, soms met een twist, maar altijd met respect voor 
de Thin White Duke zelf.
Van Ziggy Stardust tot Station to Station , van Space Oddity-
tot Heroes en van  Five Years  tot Let’s Dance. 
Elke periode van David Bowie is bijzonder en Ground Control 
weet dit zeer realistisch neer te zetten met een bijzondere, 
muzikale en kleurrijke live show.

David Bowie Tribute, ground control

  CONTACT
 NEDERLAND

Roelof Koelman
+31 6 622 50 60 38

contact@tributeclub.nl
www.tributeclub.nl

klik op de afbeelding om de video te starten

Iedereen kent Lou Reed van hits als Walk On The Wild Side, 
Perfect Day, Vicious, Sweet Jane en Satellite of Love. 
The Blue Mask speelt zijn hits en diverse nummers van zijn 
legendarische band The Velvet Underground. Als enige 
professionele Lou Reed / Velvet Underground tribute band 
in Nederland spelen zij met veel plezier zijn muziek – 
herkenbaar en tegelijkertijd uitdagend met de zo typerende 
ruwe randjes.

BACK TO BLONDIE

BLONDIE

THE TRIBUTE CLUBTHE TRIBUTE CLUB

BELGIE en LIMBURG
www.wonna.nl

Kantoor: +31(0)45 205 30 74
Events:  +31(0)63 385 87 25

petra@wonna.nl
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