“ TAAT ZOT”

Samen nét 201 jaar jong geworden!
Deze 3 “biezjoekes” spelen liekes uit hun
“jeugd jaren”…en nog ‘n iets latere periode
ook! Pure NOSTALGIE; klassiekers uit de
soulmuziek, R & R, country & Cajun, pop - de
“good old 60’s & 70’s” – en af & toe even ‘n
muzikale trip naar de 80’s ……

Bestellen voor 1 juli = voordeelprijs !!!!!

MARCEL DE CAUWER (drums & zang) verdiende zijn muzikale sporen bij
ontelbare formaties. De meest gekende: THE PEBBLES (hits: 7 horses in
the sky, Get around, Mckintosh, To the rising sun…) en VAYA CON DIOS.
Maar tevens maakte hij deel uit van: the Romantics, Shampoo, Celluloid,
Mansana Salsa Band, Strange Brew, the Flying Ponies…….Ook fungeerde
Cell bij heel wat studio opnames van bvb: Soulsister, Paul Severs,
Roland, Gunter Neefs, Little Jimmy/Don Croissant ….om maar enkele te
noemen. Wie kan nog zeggen dat hij in Olympia (Parijs) ooit het
voorprogramma van Jimi Hendrix mocht spelen……….? Drumles werd
tussendoor gegeven aan profs als Michael Shack, Eric Bosteels, enz….
POL NUYTS (bas & zang) is ook al ‘n ouwe rot in ‘t vak. Als trompettist
toerde hij op jonge leeftijd reeds door Oostenrijk, Zwitserland en
Duistland. Daarna vervoegde onze “held” het orkest van Henk van
Montfoort. Daarna schreef hij de arrangementen voor Eddy Smets
(regelde ook de opnames) en maakte meer dan 7 jaar deel uit van diens
orkest The Amigos. Vanaf begin 80’er jaren werd Pol regelmatig in de
buurt van Romain gesignaleerd – zoals in het Lido (Amsterdam) - bij de
laatste showreeksen van de Gaston & Leo shows, - Flashback & The Road
Band. Tussendoor belden artiesten als o.a. Rob de Nijs hem al eens. Nu
nog steeds schrijft Pol arrangementen; ook klassieke muziek!
ROMAIN “ BARRY” SCHOONIS (gitaren & zang) terrorissert al 56 jaar
podia in heel Europa. Maar hij speelde ook op de wereldtentoonstelling
in MONTREAL (1967) en toerde aansluitend in heel Canada. In 1968
richtte hij de allereerste FLASHBACK op, ‘n band die tevens in Nederland
& Duitsland optrad met Nick MacKenzie en Luk Bral. Verder was hij
muzikale steun en toeverlaat voor artiesten als Ann Christy, Joe Harris,
John Terra, Margriet Hermans, René Froger, Peter Koelewijn, Gaston &
Leo……1980 was er het contract van 7 maanden op Kreta met ROMAN’S
INTERNATIONAL SHOWBAND, en in 1985 verving zijn toenmalige formatie
(THE ROAD BAND) het omroep orkest van Ted de Braak (KRO Hilversum).
Ook leidde hij 3 jaar het huisorkest in ‘t Amsterdamse Lido, waar
BN’ers als René Froger, Lee Towers & André Hazes al ‘ns kwamen
kwelen. Nu is ‘m nog actief bij: Stormy Monday, The Lee Shore, Bizzy
Beez, Fair Play…….en héél recent dus TAAT ZOT

