Breaking News
http://www.revivalband.nl/

Populaire feestband REVIVAL
neemt afscheid
aan de Peeldijk in Milheeze. "We bestaan nu 25
jaar, en dit is een goed
moment om te stoppen,
want we zitten nu absoluut op ons hoogtepunt
met de band", vindt Joris.
"Ja", zegt Ton, "en goed is
goed."

11 jaar in huidige
bezetting
Het besluit om te stoppen is moeilijk geweest,
want de muzikanten zijn
REVIVAL is van plan om van het afscheidsconcert
in de loop der jaren
een groot feest te maken
hechte vrienden geworden, en hebben nog
MET RONDRIT IN LUXE voor alle fans in de tot steeds veel lol in het
LIMOUSINE EN
poptempel omgebouwde muziek maken. Maar het
FEESTELIJK
hal van Peter Kuunders drukke leven van de

AFSCHEIDSCONCERT
Milheeze/Son/GemertBakel/Deurne - REVIVAL
gaat stoppen. Deze OostBrabantse feestband
bestaande uit Ton van
den Boomen (drummer),
Chantal van den Heuvel
(lead-zangeres), Xander
Verheggen (toetsenist en
zanger), Ronald Boot
(bassist en zanger) en
Joris Jansen (lead-zanger
en gitarist) geet daarom
op zaterdag 28 maart een
groots afscheidsconcert

muzikanten valt niet voor
iedereen meer te combineren met de uit de
hand gelopen hobby. Je
moet toch rekenen dat
een optreden zeker zo
lang duurt als een normale werkdag. Het begint
meestal met het halen
van de aanhanger, en
laden van de instrumenten in het repetitiehok. En zorgen dat je
ruim voor aanvang van
het optreden opgebouwd
en gesoundchecked klaar
staat. REVIVAL treedt
meestal zo'n 4 uur op, en
daarna is het natuurlijk
nog even naborrelen
alvorens alle apparatuur
weer ingeladen wordt en
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Aller aller laatste REVIVAL
de
muzikanten
huiswaarts keren. Dit
bleek niet meer voor
iedereen te combineren
met de drukke carrières,
andere hobby's en de
gezinnen. Alweer 11 jaar
speelt REVIVAL in de
huidige bezetting, en na
een respectabele 25(!)
jaar is het een mooie moment om af te ronden en
afscheid te nemen, al is
het met pijn in het hart.
Stoppen met muziek
maken, dat nooit!,
zeggen ze. Dat ze allemaal wel iets in de
muziek blijven doen blijkt
al uit de verschillende initiatieven die gestalte krijgen. Maar daarover later
meer…

Voor de lol

Joris Jansen als "The King"

Als snotapen van 14/15
j a a r re p ete e rd e n d e
grondleggers Joris
Jansen en Ton van den
Boomen in 1989 in de
kelders en garage van
hun ouders, om misschien ooit eens op te treden voor publiek. Het
allereerste optreden was
in 1990, destijds aangevuld met Simon de Groot
op toetsen, in de kantine
van Camping 'De Peel' in
Milheeze. Daarom werd
een heuse geluidsset
aangeschat, en de start
was gemaakt. Ton kan
het zich nog herinneren:
"We hadden geen gage
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afgesproken, aan het
einde van het optreden
werd er met de pet
rondgegaan, en we
haalden zowaar 80
gulden op. We waren superblij!" De drijfveer was
vooral de lol met elkaar
en het muziek maken,
maar vanaf dat moment
zijn de aanvragen binnen
blijven komen, en REVIVAL werd al snel een
veelgevraagde feestband.
De bezetting wisselde in
het begin nog met Roel
Keunen, Ruben Jansen,
Francis Stallen, Xander
Verheggen en Niels Nijssen en later met Ronald
Boot en Chantal van den
Heuvel.

Geheime formule
Door de jaren heen vormde de charismatische en
warme stem van Joris het
onbetwiste hart van de
band. Met het aanstekelijke repertoire dat voor
elk wat wils bevat wist de
band elk feest tot een of
soms
meerdere
hoogtepunten te krijgen.
Hun geheime formule?
De lol die de muzikanten
samen beleven op het
podium, is de belangrijkste drijfveer om 'gezellig'
samen muziek te maken. Chantal van den Heuvel

Hans Wilbers, toegewijd geluidstechnicus en verhuurder van professionele geluids- en lichtapparatuur.
Voor uitversterking en belichting van alle genres live-muziek, DJs en sprekers. Op feesten, concerten,
festivals, openingen en presentaties. Van 10 tot 5000 bezoekers, zo hard of zo zacht als ú het wilt... het
klinkt altijd goed!
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'Klinkt Altijd Goed'
Die 'gezelligheid' straalde
telkens van het podium
en zorgde voor herhaalde
aanvragen en daarmee
het bereikte 25-jarig jubileum.

Vijf jaar op rij
Nu treden ze op door heel
Nederland. Van
Purmerend tot de Belgische Ardennen. "Soms
hebben we zo'n 25 optredens per jaar, maar dat is
wel het maximum hoor",
zegt Chantal. REVIVAL
heet met name veel optredens hier in de regio.
In Milheeze, Deurne en
omstreken is de band
heel populair. De gele-

genheden zijn erg divers:
Kermissen, bruiloten,
bedrijfsfeesten, Koninginnedagen, een Koningsdag, jubilea, Europese en
Wereld Kampioenschap
wedstrijden, verjaardagen, festivals, carnavalsavonden, kletsavonden,
kortom, te veel om op te
noemen. Als hoogtepunten noemt Ronald de optredens van REVIVAL op
de aterparty's van Tractorpulling Bakel en het
WK Bokkenollen. "Dat beviel zo goed, daar hebben
we 5 jaar op rij mogen
spelen". Ook kermis bij
De Molen en Kerst bij De
Weijerij waren memorabel.

REVIVAL bulletin

Van Rammstein tot
Rowwen Hèze
De band van de vijf OostBrabanders, speelt
covers. "We doen echt
van alles, Rock&Roll,
feestnummers, rocknummers, disco. Bekend zijn
onze Duitse medley en de
Rock&Roll medley. We
spelen ook veel Nederlandstalige nummers
zoals: 'Brabant' van 'Guus
Meeuwis' of 'Bloed Zweet
en Tranen' van 'André
Hazes'" vult Xander aan.
Op het repertoire heet de
band volgens Joris meer
dan honderdvijtig nummers staan. "In het begin
hadden we zo'n twintig
nummers en bij een optreden herhaalden we die
gewoon", lacht hij. Eigen
nummers heet REVIVAL
niet. Of toch wel: "We
hebben ooit één eigen
nummer geschreven voor
het 'Ons Dorp Live
project', op de valreep
werden we toen gevraagd
mee te doen, en hebben
we binnen 2 weken een
tekst geschreven en CDopnames gemaakt in een
professionele studio."

Klinkt altijd goed
De laatste tien jaar werkt
REVIVAL samen met Hans
Wilbers voor de geluidstechniek. "Hans is de perfecte aanvulling voor
onze band, geen
p o e s p a s ,
klinktaltijdgoed.nl, kan
ook invallen op drums,
maar vooral een gezonde
dosis krullen en humor".
Toen iemand zei: "Wat is
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Zaterdag 28 maart is het afscheidsfeest met
medewerking van o.a. DJ Ruud en BUSK!

Spierbal on Tour zal frietjes en snacks op lokatie
verkopen

dat een werelddrummer!", was zijn eenvoudige verklaring: "Ja,
Ton heet net nieuwe
stokken!".

Hoera", "Ken ik jou niet
van de Havo" hebben een
speciale betekenis gekregen, die ook menig fan
zal herkennen.

De muzikanten zullen
veel van deze grappen
gaan missen in de
toekomst. "Altijd weer
hetzelfde liedje", "Jam
van de Edah", Driewerf

Lief en leed

"Onze aanhang heet ons
altijd gesteund, dus die
willen we wel bedanken.
En dat geldt ook voor alle
familieleden en andere
fans." aldus Ton. Nu ze
gaan stoppen, willen ze
ook in stijl afscheid nemen. Daarom hebben de
bandleden voor zaterdag
28 maart een superlange
limousine gehuurd, com-

Lief en leed hebben ze
gedeeld. De vijf muzikanten hebben intussen
samen 12 kinderen.

Met Tino Wilbers is de lichtshow van uw evenement in gouden handen.

pleet met chauﬀeur en
bar. Het is de bedoeling
dat de bandleden die dag
in de limousine een rondtocht door Milheeze/
Deurne gaan maken,
langs voor hen speciale
plekken, de 'REVIVAL
memory lane', en tot slot
naar de plek van het afscheidsconcert worden
gereden.
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BUSK zal ook optreden bij de afscheidsparty

Ton van den Boomen

Laatste optreden

i s h i e r b i j va n h a r te
welkom. De entree is
gratis. Er zullen optredens zijn van topband
BUSK! en DJ-Ruud en
natuurlijk ook REVIVAL.
Hans Wilbers van 'klinkt-

Door de jaren heen heet
Revival een flinke schare
fans aan zich weten te
binden en om al die fans
en degenen die REVIVAL
een warm hart toedragen
te bedanken organiseert
REVIVAL op zaterdag 28
maart 2015 een jubileumen tevens afscheidsfeest.
Peter Kuunders stelt hiervoor zijn hal ter
beschikking die tot
poptempel wordt omgebouwd.

Na een receptie om 20:00,
met champagne en de
aankomst van de
muzikanten zal het feest
om 21:00 uur losbarsten.
Iedereen die dit laatste
optreden wil meemaken

altijdgoed' en Tino
Wilbers van 'Tilight'
zullen het geluid en licht
verzorgen.
"U bent van harte uitgenodigd! gezellig!"

De Plèktoelies: Een leuke nieuwe akoestische band is ontstaan, met als doel om
akoestisch leuke gezelligheidsmuziek en meezingers te brengen. Ideaal als
aanvulling op uw receptie of feest. Met een stukje entertainment dat in hun
bloed zit, wordt een leuke sfeer gecreëerd. http://revivalband.nl/deplektoelies/
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Xander Verheggen en Ronald Boot, Koningsdag in Den Bosch
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