Iets te vieren?

Wij zijn een zangduo dat al vele
jaren succesvol optreedt op
feesten, partijen en evenementen.
Wij zijn, wat de naam al zegt:
écht buurvrouwen.

The

Neighbour
sisters

treden al vele jaren met succes op!
Wij verzorgen uw feestelijke
bijeenkomst op (onze) unieke
wijze. Wij verzekeren u warmte
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en gezelligheid.

W

ij verzorgen uw feest op muzikaal gebied en brengen
warmte en gezelligheid. We hebben verschillende thema’s
waaruit u een keuze kunt maken.

Thema’s
Liedjes vanaf de jaren 50
Wij brengen geheel in stijl een verrassend en gevarieerd
middag- of avondprogramma ( 2x 45 minuten of 3 x 25
minuten) vanaf de jaren 50, waarbij we graag aan de wensen
van u, uw vereniging of uw organisatie tegemoet komen. Een
reis door de tijd…Iedereen zal genieten!

Feest op maat met populaire livemuziek
Verjaardag? Team- of buurtfeest? Bruiloft? En u bent op
zoek naar goede live muziek maar liever geen discjockey of
grote live band? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Laat ons uw feest verzorgen met hits uit de jaren 60 tot aan
de populaire hits van nu. Wij weten er, samen met u, een
warm, gezellig en onvergetelijke bijeenkomst van te maken.

Jazz en lichte muziek
Een receptie of opening? Wij verzorgen met alle liefde en
ons muzikaal talent live muziek op de achtergrond. Vanaf 30
minuten tot meerdere uren.
Laat u eens verrassen met liederen van o.a. Ella Fitzgerald,
Norah Jones, Nina Simone, Caro Emerald…

Straattheater
Met onze mobiele act trekken wij door straten en steegjes
en wij krijgen het voor elkaar om alle terrasbezoekers, waar
mogelijk, met ons mee te laten zingen. Muziek verbindt!

Kerstrepertoire

The

Wat vragen wij?
Slechts een stopcontact en voldoende
podiumruimte (3 bij 4 meter). Wij zorgen
zelf voor licht en geluidsversterking.

Wij verzorgen met o.a. à capella repertoire, populaire Engels- en Nederlandstalige liederen, gedichten en teksten uw
kerstbijeenkomst. Wij zijn in staat daar een bijzonder sfeervol
feest van te maken.

Neighboursisters
Niet meer zoeken, even boeken!
Bel of mail The Neighboursisters,
dan is het snel geregeld!

Gerda Lindenbergh

Pauline Kuipers

0575 - 49 20 33 / 06 - 22 11 09 00

paulinekuipers@live.nl

g.m.lindenbergh@kpnmail.nl

