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Snuiters & Snaren
Swing Jazz Combo

Beste Jazz Liefhebber,
Graag breng ik bij je onder de aandacht, ons Jazz Collectief 'Snuiters & Snaren'.
Wij bestaan vanaf 2003, en spelen door heel Nederland, en daarbuiten. Van kleine café's tot grote symposia,
van bruiloften, recepties tot informele 'borrels'.
Op onze website - www.snuitersensnaren.nl - vind je alle uitgebreide info, en zijn er enkele
muziekfragmenten van ons te beluisteren.
Interesse in onze muziek, of iets te vragen? Stuur ons een bericht of bel ons even.
Hartelijke groet,
Erik van Leeuwen

Snuiters & Snaren speelt in verschillende bezettingen, al
naar gelang de wens en gelegenheid. De minimale bezetting is
gitaar, contrabas, plus een extra solist (gitaar, viool, of
saxofoon). Vaak bestaat de wens om dit uit te breiden met één
of meer extra solisten. Zodoende krijg je een jazzcombo met nog
meer 'kleur'. En mag het allemaal nog wat steviger, dan nemen
we ook nog een slagwerker mee!

Repertoire
Wij spelen acoustisch, met een klein beetje versterking. Het
volume niveau is zeer beschaafd, waardoor we dus ook prima
geschikt zijn voor achtergrond muziek.
Het grootste deel van ons repertoire is 'swing jazz', met hier en
daar een ballad.

Contact
Tel

:

023 844 13 48

:

06 1507 38 43

Email

:

info@snuitersensnaren.nl

Wesite

:

www.snuitersensnaren.nl

Specials ...
De muzikale diensten van 'Snuiters & Snaren' worden ook
regelmatig aangeboden als onderdeel van een totaal concept.
Ben je van plan iets te organiseren in verband met een
bedrijfsuitje, produkt presentatie, teambuilding etc, op een
unieke historische lokatie in de regio Haarlem, waar ook
van alles mogelijk is op gebied van sport, spel, en natuurlijk
catering, stuur ons dan een bericht.
Snuiters & Snaren promotie door Business Lions - Kunst & ICT - Andere initiatieven: Virtual Galerie - Kledingcorner.nl
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