Entertainment, mensen laten genieten van muziek die vlot in de
oren klinkt, toeschouwers tot op het puntje van de stoel brengen
(of zelfs van de stoel!), zijn enkele troeven van de Heverband!
Orkestleider Jan Ceulemans beschouwt zich hierbij niet als een
traditioneel dirigent, veeleer als een muzikaal entertainer met als
doel voor ogen : zijn publiek vermaken.
“The Black and White Sisters”. Maureen & Lien, onze vaste
orkestzangeressen, zorgen op een eigentijdse en onnavolgbare
wijze voor de vocale invulling : dé hits vanaf de jaren 60 tot vandaag.

The Band
De Heverband viert haar 30-jarig bestaan in 2013.
Ondertussen heeft dit groot showorkest het feest van niet
minder dan 1.000 tevreden organisatoren mogen opvrolijken.
Meer dan 350 artiesten werden begeleid waaronder :
Paul Young, Umberto Tozzi, Johnny Logan, Lee Towers, Demis Roussos,
The Three Degrees, Viola Wills, The Gibson Brothers, Rob de Nijs,
The Magic Platters, Adamo, Jocelyn Brown, René Froger, …
(volledige lijst op aanvraag).
De bibliotheek met meer dan 2.500 arrangementen (door de hand geschreven
van orkestleider Jan Ceulemans) is dan ook van onschatbare waarde en staat
gratis en onbeperkt ter beschikking van onze klanten.
Uniek? … UNIEK !!!

• Heverband Groot Showorkest (20 muzikanten)
• Heverband Symfonic’ (aangevuld met 10 strijkers)
Beide formules kunnen worden aangevuld met nationale of internationale artiesten naar keuze.

Voor het jubileumjaar 2013 heeft de Heverband
nieuwe en verrassende concepten uitgewerkt :

In Concert
Een totaalspektakel waarin alleen de Heverband en
zijn orkestleider hun publiek van de eerste tot de laatste
minuut in vervoering zullen brengen.

Nonstopdance
Onze multi-playlist zorgt ervoor dat de dansvloer
tot in de kleinste hoekjes gevuld blijft.

Verrassend programma op maat
Een deskundig team stelt hun ervaring ter beschikking om een aangepaste show te
creëren. Personeelsleden van uw firma of vereniging worden door ons omgeschoold tot
volwaardige artiesten met als ‘moment of fame’ hun solo-optreden (vocaal, instrumentaal,
dans, …) onder begeleiding van het groot showorkest Heverband.
Ook de Ceo of voorzitter kan in plaats van zijn/haar firma of organisatie te leiden,
het groot showorkest dirigeren.
Samen met de Heverband stiekem zijn/haar artiestendroom in vervulling zien
gaan voor een onvergetelijke dag, mag beschouwd worden als UNIEK !!!

Deze en meer mogelijkheden komen we graag persoonlijk bij jullie toelichten ...
Budgetvriendelijkheid maakt dat dromen met de Heverband verwezenlijkt kunnen worden.

