GROOVE FOUNDATION verspreidt
al meer dan 15 jaar het GROOVE-virus!
Iedereen raakt besmet door de aanstekelijke mix van funk, soul en danceclassics, die wordt gecombineerd met een enorme dosis energie en
uitstraling op het podium. Dus wanneer uw feest moet knallen, uw festival
moet swingen of wanneer uw bruiloft extra soul nodig heeft, GROOVE
FOUNDATION is de band voor u!

De Band

Vier dames en zeven heren maken uw feest, bruiloft of bedrijfsevenement tot een echte
happening! Vet, strak, cool en groovy. De GROOVE FOUNDATION line-up:

GROOVE FOUNDATION is een stomend
swingende 11-piece formatie met een echte
blazerssectie. Een strakke band met
uitstekende muzikanten.

• Cindy Stevens - Zang
• Jane Onderwater - Zang
• Genieke Hertoghs - Altsax / Zang
• Brigit Degener - Zang
• Frank van Dooremolen - Tenorsax
• Kees Kooijman - Toetsen
• Robert van Dooremolen - Gitaar
• Martien de Win - Percussie
• Willem van de Vorst - Bas
• Tonyo van Run - Drums
• Jan Westerterp - Trompet
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De Instelling
GROOVE FOUNDATION is een band met een hoog energieniveau
en groot enthousiasme. Maar ook met een uiterst betrouwbare en
professionele instelling. Met GROOVE FOUNDATION krijgt u een
band in huis die "onzichtbaar" is wanneer er niet gespeeld wordt.
Een band die zich houdt aan gemaakte afspraken over het verloop
van de dag of avond. U boekt immers een band omdat u
“geëntertaind” wilt worden, niet om de muzikanten te "babysitten"!

GROOVE FOUNDATION zorgt voor een spontane en altijd
spetterende show. De nummers worden met volle overgave
neergezet. Speelplezier staat voorop en dat merkt u!

De Nummers
GROOVE FOUNDATION speelt een mix van funk, soul en dance classics, op de speciale
GROOVE FOUNDATION manier gekruid. De nummers worden zorgvuldig gekozen en de
"dansbaarheidfactor" van het repertoire is dan ook erg hoog.
Funky Stuff o.a.:
•
Super duper love – Joss Stone
•
Bad girls – Donna Summer (uitv. Jamiroqai)
•
Jamaica Funk - Tom Brown
•
September - Earth, Wind & Fire
•
Shake Your Body - Michael Jackson
•
Never gonna get it – En Vogue
•
Roof garden – Al Jarreau
•
Kiss – Prince (uitv. Tom Jones)
•
Soul with capital S – Tower of Power
•
Higher Ground - Stevie Wonder
•
Walk the dinosaur – Was (not was)
•
Always there – Incognito
•
We Are Family - Sister Sledge

Soul Tunes o.a.:
•
I wish – Stevie Wonder
•
Baby I Love You / Since U been Gone - Aretha Franklin
•
Son of a preacher man – Aretha Franklin (Joss Stone)
•
Wish I didn’t miss you – Angie Stone
•
People gotta move – Gino Vanelli
•
Sexbomb – Tom Jones
•
Deja Vu – Beyonce
•
All night long – Lionel Richie
•
Slave to the Rhythm - Grace Jones
•
How Will I Know - Whitney Houston
•
People gotta move – Gino Vanelli
•
Wish I didn’t miss you – Angie Stone
•
Hard to Handle - Tom Jones

Dance Classics o.a.:
•
How Will I Know - Whitney Houston
•
Disco inferno – The Trammps
•
Can you feel the force – Real Thing
•
The boss - Braxtons
•
Real mother for ya – Johnny Guitar Watson
•
Brick House – Commodores
•
Signed, sealed, delivered – Stevie Wonder
•
Eart, Wind & Fire medley
•
Boogie Oogie - A Taste of honey
•
We are family – Sister Sledge
•
I'm Coming Out / Upside Down / I Want Your Love –
•
Chic Last Dance – Donna Summer
•
Now That We Found Love - Third World
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De Reacties
"Beste Groove Foundation, hartelijk dank voor jullie fantastische optreden. Wij allen hebben genoten
van jullie enthousiaste en kwalitatief uitstekende performance"
…
"Hoi. Lekker brak op de bank nagenieten van een geweldig feest met een super band... Jullie hebben
ertoe bijgedragen dat we op een knalfeest kunnen terugkijken!"
…
"Hallo mensen van Groove Foundation! Erg goed optreden op Fiësta del Sol. Fris en fruitig gespeeld,
goeie sfeer gemaakt, goeie muzikanten en zang en daarenboven ook samen klinkend als een klok. Petje af"
…
“Net terug van onze huwelijksreis willen wij jullie via deze weg bedanken voor jullie bijdrage aan een
geweldig huwelijksfeest... Het was echt een topfeestje, we hebben bijna niemand stil zien staan!!”

“We hebben gisteren erg genoten van jullie optreden bij Music Night Echt. Werkelijk helemaal uit mijn dak
gegaan. Geweldig en dan ook nog die mix van Earth,Wind&Fire(te beginnen met ons nummer September)
Toen konden jullie helemaal niet meer kapot bij ons. Als jullie in de buurt zijn, komen we weer”
…
“Nog altijd krijgen we van vele kanten positieve reacties op de viering van mijn verjaardag; iedereen heeft
genoten van de locatie, het eten, de drankjes, de oesters maar vooral van de geweldige muziek!”
…
“Onze gasten en wij hebben zaterdagavond genoten van jullie optreden. Zowel de muziekkeuze, de
uitvoering als de show was buitengewoon. Het plezier waarmee jullie optreden is voelbaar op de vloer.
Dank aan jou, je bandleden en de PA. Wij hopen jullie in de toekomst weer tegen te mogen komen”

De Locaties
GROOVE FOUNDATION heeft ondermeer gespeeld in de volgende locaties:

Land van Ooit - Drunen
Nemo - Amsterdam
De Heeren van Aemstel - Amsterdam
Meander - Amsterdam / Utrecht
Carlton President Hotel - Maarssen
The Grand Hotel - Amsterdam
Fiësta del Sol - Eindhoven
Theater De Enck - Oirschot

Plan C - Rotterdam
De Vooruitgang - Eindhoven
Stadspavilljoen - Eindhoven
Jazz In Duke Town – Den Bosch
MECC - Maastricht
Het Vervolg - Deurne
The Swing - Nijmegen
Partycentrum La France - Oegstgeest
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De Vragen
Hoe kan ik GROOVE FOUNDATION boeken?

U kunt GROOVE FOUNDATION boeken via een select
aantal boekingsbureaus of rechtstreeks via
040 - 212 70 74 (Frank). Prijstechnisch is er geen verschil.
Wanneer u de datum doorgeeft, krijgt u binnen 3
werkdagen bericht.

Spelen jullie alleen in de weekends?

GROOVE FOUNDATION speelt vaak in de weekends
maar is ook op andere dagen te boeken. Bel gerust om te
kijken of uw geplande datum mogelijk is.

Passen jullie in mijn budget?

Uw budget is natuurlijk niet van elastiek. U heeft
aankleding en catering nodig en misschien contracteert u
ook nog andere artiesten. GROOVE FOUNDATION biedt
u in alle gevallen een uitstekende kwaliteit voor een zeer
gunstige prijs.
Voor openbare optredens (festivals / muziekcafé's)
hanteert GROOVE FOUNDATION een aangepast, lager
tarief. Bel gerust en vraag naar onze voorwaarden.

Kan ik jullie een keer zien voordat ik jullie
boek?

Op www.groovefoundation.nl is informatie te vinden over
de band. Wij sturen u ook graag onze laatste CD of DVD
toe.
De allerbeste manier om te zien of GROOVE
FOUNDATION de band is die u zoekt, is natuurlijk om ons
live te bekijken. Bel gerust en maak vrijblijvend een
afspraak om ons tijdens een optreden of een repetitie aan
het werk te zien.

Wij hebben een druk programma op de
betreffende dag. Kunnen we hierover met jullie
goede afspraken maken?

Uw feest is altijd maatwerk, in overleg stemmen wij, in
detail, het verloop van uw feestavond met u af.

Nemen jullie ook muziek mee voor in de
pauzes?

GROOVE FOUNDATION neemt standaard muziek mee
voor in de pauzes. Dit is echter geen DJ- service.

Hebben jullie ook CD's?

De laatste CD van GROOVE FOUNDATION (Born to
Groove) is te koop tijdens optredens. Wanneer u de band
wilt boeken sturen wij graag een CD of DVD op ter
promotie.

Hoe zit dat met het geluid en licht?

GROOVE FOUNDATION wordt altijd geboekt inclusief
licht en geluid. Dit zit dus in de prijs die u betaalt voor de
band. Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg.

Hoeveel ruimte hebben jullie nodig?

U dient rekening te houden met een minimale bruikbare
vloeroppervlakte van ca. 20m voor de band. Een podium
is prima, maar niet noodzakelijk.

Zijn jullie ook in een kleinere bezetting te
boeken?

Nee.

Moet ik ook BTW betalen?

In het geval van een privé feest is BTW niet van
toepassing. In alle overige gevallen bedraagt de BTW 6%.
GROOVE FOUNDATION is een Stichting met een
inhoudingsplichtige verklaring voor artiesten.
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