BBNC

BBNC
De goede keuze voor een middag of
avond swingende eigentijdse muziek
Geschikt voor grotere evenementen als
braderieën, jaarmarkten, festivals.

Contact:

E E N
S W I N G E N D
A L T E R N A T I E F

Gerard van den Hombergh
tel: 077-3735553; 0630645813
Bianca Hendrickx
tel:077-4744673; 0618840846

tel: 077-3735553

0630645813

WIE ZIJN WIJ ?

Big Band Nice Company, kortweg BBNC , is
opgericht in 1993 en bestaat momenteel uit
16 enthousiaste muzikanten. Wij beleven
veel plezier in het gezamenlijk muziek maken, puur voor onze hobby.
Onze band is in de loop der jaren uitgegroeid

REPETITIE
We hebben op dinsdagavond onze wekelijkse
repetitieavond in Muziekalon Thalia, Grotestraat 28 in Baarlo.

OPTREDENS
INTERESSE?

tot een volwaardige bigband. De afgelopen

Ongeveer 15 keer per jaar verzorgen we een

tijd is er het een en ander gewijzigd in de

optreden. BBNC komt bijzonder goed uit de

Bezoek eens een van onze optredens. De

band maar onveranderd is de wens om ge-

verf op braderieën, bedrijfsfeesten, jaarmark-

data daarvan kunt u vinden op onze website:

zamenlijk met veel plezier muziek te maken.

ten, festivals. Ook in Duitsland treedt BBNC

www.bigbandnicecompany.nl

regelmatig op.

Wilt u eens vrijblijvend kennismaken met

REPERTOIRE
BBNC staat onder professionele leiding van

onze vereniging of een keertje komen kijken

BEZETTING

saxofonist Tim Paters. Het repertoire -

De blazersgroep bestaat uit saxofoons, trom-

nummers uit de 60, 70 en 80'er jaren, maar

bones en trompetten. De ritmesectie bestaan-

ook recentere nummers-

de uit drums, gitaar, bas gitaar en keyboard

heeft een geheel eigen sound met aantrek-

geven het geheel een stevige basis. Twee en-

kelijke arrangementen. Het wordt onder

thousiaste zangers en een zangeres maken

leiding van Tim verder uitgebreid. Herkenba-

de band compleet.

re melodielijnen, een vleugje jazz en een

bij onze repetities?
Neem dan gerust contact op met één van
ons of loop gewoon eens binnen op een
dinsdagavond in Muzieksalon Thalia in Baarlo.

CONTACT

swingende sound zijn de muzikale ingrediën-

Gerard van den Hombergh

ten van BBNC

tel: 077-3735553

0630645813

Bianca Hendrickx
tel: 077-4744673

0618840846

www.bigbandnicecompany.nl
secr.nicecompany@gmail.com
BBNC
p/a Rembrandtstraat 25 5953 HT Reuver

