BASIX: Deense top-acapella-band laatste keer in Grou
Support act Sjonge Jonge
Top-acapellaband Basix uit Denemarken geeft op zondagmiddag 10 september weer een concert in
Grou. Het concert wordt georganiseerd door Ferieniging Foar Folksformaken (FFF) en vindt plaats in
de sporthal in Grou. De Deense mannen stonden afgelopen jaren al twee keer eerder voor volle zalen
in het Friese dorp. Tezamen met het Grouster koor Sjonge Jonge als support act zullen de zes
professionele zangers het publiek wegblazen met hun vocale kunsten en enorme kwaliteit. Basix is
een graag geziene gast in de theaters in Nederland en over de hele wereld en doet met dit concert
voor de laatste keer Grou aan. Basix heeft aangekondigd na 2017 te stoppen en het concert in Grou
is één van de laatste concerten in Nederland.
Basix reist de hele wereld over om hun zangkunsten aan groot publiek te laten horen. Wat klinkt als
een orkest, wordt gevormd door 6 unieke stemmen: Basix staat wereldwijd bekend als een
waanzinnige en unieke acapellaband. Met verschillende muziekprijzen in hun broekzak blijven deze
Deense vocalisten een steeds groter aantal luisteraars rond de wereld verbazen. Wat deze Denen
met uitsluitend hun stembanden als gereedschap neerzetten, grenst aan het ongelooflijke. Ze
beheersen allerlei genres, van pop en r&b tot jazz, soul en rock. Ze zingen spectaculair eigen werk en
brengen schitterende, vernieuwende arrangementen van bekende nummers.
Sjonge Jonge
Vocal Group Sjonge Jonge is een enthousiast gemengd koor -met een heel eigen kleur- uit het mooie
watersportdorp Grou. Het koor, dat bestaat uit 19 leden, is vrij ambitieus, maar dat kan ook niet
anders met topdirigente Akke Bosma. Matthijs Soldaat begeleidt Sjonge Jonge met verve op piano.
Van romantische ballads, bekende up tempo popsongs en prachtige meerstemmige a capella tot
musicalnummers met alles erop en eraan: Sjonge Jonge is van alle markten thuis! Dit zegt het publiek
over Sjonge Jonge: ".....Prachtige eigen koorklank, enthousiaste uitstraling, goede regie, ontroerend,
het was een topmiddag....". Meer informatie op www.sjonge-jonge.nl
Aanvang is 15.00 uur. Kaarten: 14 euro early bird (tot 1 juni), 17 euro voorverkoop (na 1 juni), 18,50
aan de kassa. Kaartverkoop via www.fffgrou.nl . Informatie over Basix: www.basix.dk

