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omer 1997. María Isabel Pérez Cerezo (29 januari 1976)
neemt deel aan een talentenjacht met een liedje van Céline
Dion. Het jong popprinsesje zingt zich in de kijker en brengt
als Belle Perez haar debuutsingle ‘Hello world’ uit.
Het aanstekelijk nummer wordt in
1999 geselecteerd voor Eurosong
en ze tekent een Amerikaans
platencontract. Plots is iedereen weg van Belle. De 23-jarige
Spaanse stort zich halsoverkop in
een wereldwijde promotietournee.
Tv-optredens,
radio-interviews,
concerten, peperdure videoclips,
… Het kan niet op. Er verschijnen twee Engelstalige popalbums
(‘Hello world’ en ‘Everything’) en
Belle wordt in één adem genoemd
met niemand minder dan Britney
Spears.
De hits en gouden platen volgen
elkaar snel op: ‘Honeybee’, ‘This
crazy feeling’ en ‘Me and you’.
Maar Belle keert terug naar haar
roots en zingt voor het eerst een
nummer in het Spaans, ‘Hijo de la
luna’. De toon is gezet en met haar
derde album ‘Baila Perez’ (2003)
maakt ze de overstap naar latin.
Het hek is van de dam. ‘Baila Perez’ staat op nummer één en wordt
onderscheiden met goud. De gelijknamige spetterende tournee
houdt meer dan 60 keer halt in
Vlaanderen. In de zomer van 2004
concerteert Belle met de Arenatour en prijkt haar naam op de

affiche van de grootste festivals
in België. Het hoogtepunt is Rimpelrock, met meer dan 45.000 dolenthousiaste fans. In het najaar
staat ze met de theatertour ‘Belle
Perez unplugged’ in de startblokken. In no time zijn alle 19 shows
uitverkocht.
Belle is klaar om ook Nederland
te veroveren. ‘Que viva la vida’, de
vrolijke themasong van de tekenfilm ‘Madagascar’ luidt in 2005 de
doorbraak in. Haar cd ‘Best of’ is
een daverend succes. In een kolkende en uitverkochte Heineken
Music Hall overtreft ze zichzelf
tijdens haar eerste ‘Mega Latino
Concert’.
Kort daarop verpulvert ‘El mundo
bailando’ alle verkooprecords. De
bruisende single komt binnen op
één in de Ultratop 50 en behaalt
goud. Belle doet twee keer het
Antwerps Sportpaleis vollopen
en palmt de lage landen in met
haar ‘Bailando Zomertour’. Voor
het nummer ‘Ave Maria’ wordt de
zangeres beloond met de Radio 2
Zomerhit. Ze sleept deze gerenommeerde award voor de vijfde keer
op rij in de wacht, een unicum in
de Belgische muziekgeschiedenis!

Van 2006 tot 2008 trekt Belle onafgebroken door Vlaanderen en
Nederland met de theatertournees
‘Latin fever’ en ‘Gipsy’, waarbij ze
kiest voor een ietwat ruigere en
volwassen look. Ook haar songs
klinken anders en zijn meer doorspekt met Spaanse invloeden,
flamencogitaren en een warmere
stem.
Een jaar later blikt Belle terug op
haar 10-jarige muziekcarrière met
de feestelijke show ‘Diez’. Begin
2010 speelt ze opnieuw alle zalen
plat tijdens de vernieuwende tournee ‘Latino mundial’. In de zomer
komt de single ‘La collegiala’ uit.
Voorjaar 2011 verschijnt een nieuwe Belle Perez. “Shake it out” is
de voorbode van een nieuw album
dat begin 2012 verwacht wordt.
Een swingende titel, want Belle
weet als geen ander hoe ze haar
publiek aan het dansen krijgt, zowel in een feesttent, concerthal
als theaterzaal.
De latino-diva kan dan ook putten
uit een ondertussen ellenlange
lijst songs. Gecombineerd met een
aantal gloednieuwe nummers en
de passionele sfeer die enkel Belle Perez kan oproepen, zorgt dit
voor een unieke Spaanse “Shake”
die iedereen kan smaken.
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erfect Showband, toegegeven, de naam is wellicht een
tikje gewaagd, maar sinds het ontstaan van de band in
1992 kunnen zij terugzien op vele geslaagde optredens. Of
het nu een feesttent, diner dansant, personeelsfeest of bruiloft betreft, het woord ‘perfect’ staat hoog in het vaandel.
Perfect Showband, toegegeven, de naam is wellicht een tikje gewaagd, maar sinds het ontstaan van de band in 1992 kunnen zij terugzien op vele geslaagde optredens. Of het nu een feesttent, diner
dansant, personeelsfeest of bruiloft betreft, het woord ‘perfect’ staat
hoog in het vaandel.
Ook een aantal gerenommeerde dancings maken graag gebruik van
de mogelijkheden van dit orkest, mede vanwege het gevarieerde repertoire van rock tot feest, waaronder een Nederpop en een 60-, 70er jarenset. Door hun rijke ervaring en flexibiliteit neemt de Perfect
Showband u mee op een reis vol muzikale hoogstandjes.
Perfectie vindt u ook terug in de subtiele combinatie van kleding,
presentatie en de fantastische belichtings- en geluidsvoorzieningen.
De Perfect Showband heeft in haar cariere vele artiesten begeleidt,
anno 2012 zijn zij de vaste begeleidingsband van o.a Jan Keizer &
Anny Schilder en de levende legende Peter Koelewijn! Wellicht de
succesvolste Gelderse band met de meeste fans. De rode vleugel het
gloedvolle middelpunt van elke show. Overtuig je zelf en laat je verrassen en overrompelen door de power van talent, enthousiasme en
ervaring !
De Perfect Showband is één van de vele bands die werken onder de
vlag van het boekingskantoor en artiesten bureau BVM Buro Voor
Muziek.

Monique Smit
“VERDER”

H

ike, vier jonge, enthousiaste en geschoolde muzikanten
komen in februari 1998 voor het eerst bij elkaar om
zich vervolgens te gaan richten op het commerciële feestcircuit.
Met een dosis professionele begeleiding maken deze jonge musici
zich in korte tijd klaar voor het grote werk en nog geen jaar later
staan de eerste 30 optredens gepland.
Eenmaal optredend door het gehele land maakt Hike zich al snel populair bij het publiek door o.a. muzikaliteit, uitstraling, enthousiasme en een gevarieerd en eigentijds repertoire, perfect te combineren
in een wervelend optreden. Hike speelt hierbij moeiteloos in op de
wensen en reacties van het publiek en hierbij kunnen alle stijlen de
revue passeren, van bijvoorbeeld dance tot stevige rock en van ZuidAmerikaans tot gezellige (Nederlandse) feestmuziek! Entertainment
is hierbij altijd het sleutelwoord!
Met 30 optredens in het eerste jaar heeft Hike zich inmiddels opgewerkt tot een graag geziene en zeer bekende semie-beroepsformatie
in het landelijke feest- en evenementencircuit. Een agenda met ruim
130 optredens per jaar is hiervan het levende bewijs.
Na 6 jaar uitsluitend coverwerk werd het de hoogste tijd om, mede
op verzoek van fans, eens een eigen single uit te gaan brengen.
Ideeën hiervoor waren er al geruime tijd. Daarom is Hike in februari
2004 de studio ingedoken om twee eigen nummers op te nemen. Een
feestnummer Don Juan en een nummer in de stijl van Doe Maar kan
het niet laten. Beiden Nederlandstalig en met een hoog meezinggehalte.
Tot grote verbazing beland de single Don Juan vervolgens in de zomer van 2004 maar liefst 5 weken lang in de Nederlandse Mega Top
100. Hoogste notering nummer 48! Deze gebeurtenis dankt Hike o.a.
aan de gigantische verkoopcijfers van de single. Deze wordt tijdens
optredens en in de winkels namelijk veelvuldig verkocht.
Hike doet vervolgens optredens en interviews bij verschillende grote
radio- en tv-stations in het land en de single wordt, tot ieders verbazing, ook landelijk erg veel gedraaid. Daarnaast is natuurlijk ook de
regionale publiciteit erg groot.
Mede door dit feit en het onuitputtelijke enthousiasme tijdens de
optredens heeft Hike landelijk een grote naamsbekendheid gekregen
en is de formatie niet meer weg te denken uit feestvierend Nederland.
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wee jaar geleden maakte Monique Smit haar succesvolle
albumdebuut met “Stel Je Voor”, dat maar liefst vier hits
bevatte: “Wild”, “Blijf Je Vanavond Bij Mij”, “Vrouwenalfabet”
en “Stel Je Voor”. Nu, twee jaar later, komt de inmiddels 21-jarige Volendamse met haar tweede album, met daarop 13 speelse
liedjes over liefde, vriendschap en feesten.
Voor dit album werkte Monique
samen met producer Edwin de
Groot, die verantwoordelijk is
voor hits van o.a. Jeroen van der
Boom en Yes-R. De twee leerden
elkaar kennen tijdens de Jan Smit
Komt Naar Je Toe Tour, waar Monique het voorprogramma verzorgde
en Edwin in de achtergrondband
zat. ‘We hadden leuk contact en
hebben veel gepraat over wat ik
wilde met mijn muziek. We hebben verschillende dingen uitgeprobeerd en dit album is het resultaat daarvan’, aldus Monique.
De meeste liedjes zijn door Edwin
geschreven, maar er zijn ook bijdragen van Jan Dulles (3JS), JW
Roy, Jochem Fluitsma en Eric van
Tijn.
De eerste kennismaking met het
album is het vrolijke “Feest Voor
Twee”, dat op 7 mei op single verschijnt. Het zomerse liedje met
het pakkende refrein zal het vooral heel goed doen op de diverse
piratenfeesten in het land waar
Monique een graag geziene gaste

is. Een nummer als “Vlinder” daarentegen, laat een meer serieuze
kant van de blonde zangeres zien.
Een kant die op haar vorige album
nog niet zo naar voren kwam.
Toch is het vooral luchtige vrolijkheid die naar voren komt op
het album, met goede reden aldus
Monique: ‘Ik was heel erg verliefd
tijdens de opnames.’ Dat hoor je
terug in liedjes als “Een Lange
Nacht”, “Alles Draait Om Jou”, “Ik
Wil Alleen Bij Jou Zijn” (met blazers!) en het reggaeachtige “Maak
Je Move”. Een grappige uitzondering op dat thema is “Pak Me Dan
Als Je Kan” dat gaat over Moniques trots: haar nieuwe auto. ‘Dat
leek me een leuk onderwerp. Het
is weer eens wat anders!’
Sinds haar doorbraak met debuutsingle “Wild” gaat het heel goed
met de carrière van Monique. Ze
treedt op in het hele land voor
een publiek van jong tot oud,
presenteert inmiddels 2,5 jaar de
Kids Top 20 en is nu ook VJ van

het muziekprogramma Wild Van
Muziek van het digitale TV-kanaal
Sterren.nl. In twee jaar tijd is Monique van een onzekere debutante
uitgegroeid tot een volleerde professional, zowel als presentatrice
als zangeres en performer. ‘Toen ik
begon werd ik op allerlei vlakken
voor de leeuwen geworpen. Niemand heeft me ooit verteld wat ik
moest doen en hoe. Ik moest vanzelf ontdekken wat goed werkte.
Ik had mijn stem nog niet onder
controle en wist niet hoe je met
publiek om moest gaan. Ik had
gewoon trillende kaken van de zenuwen voor ik op moest. Nu voelt
het juist lekker, ben ik totaal ontspannen. Dat komt puur door de
ervaring die ik heb opgedaan met
optredens in het land en mijn presentatiewerk.’
De lange koude winter is voorbij,
hoog tijd voor Nederlandstalige
pop met een hoog meezinggehalte. Daar voldoet het nieuwe album
van Monique Smit op alle fronten
aan.

