KATASTROOF ZOEKT EEN MUZIEK-ANT!
Het gaat goed met KATASTROOF. Heel goed.
Maar we vinden dat onze "sound" tijdens optredens voller moet klinken. Completer.
Of anders, nieuwer!
Daarom zijn we op zoek naar een muziek-ant (=antwaarpse muzikant) die ons bij elk
optreden kan ondersteunen. MET TOETSEN !
Een toetsenman dus!
Liefst ook iemand die wat met een gitaar overweg kan.
Alhoewel, toetsen zijn het belangrijkste.
Een beetje zangstem is ook nodig. Een voorwaarde zelfs.
Om vocaal de kelen van KATASTROOF te ondersteunen.
Daarom deze oproep naar kandidaten die zich tot het KATASTROOF-genre
geroepen voelen.
Denk je bij KATASTROOF te kunnen meedraaien neem dan contact met ons :
-

via e-mail : katastroof@yahoo.com
of bellen naar : 03 / 236 95 86 (Jos Smos)
of maak je tijdens een optreden kenbaar.

Om de "right man on the right place" te zijn moet je wel aan volgend (onoverkomenlijk)
minimum-profiel beantwoorden :
-

-

Van het MANNELIJK geslacht zijn. (doktersattest is niet nodig. Lijfelijke keuring door
KATASTROOF enkel met uw schriftelijke instemming)
Geboren en/of getogen zijn in de Antwerpse omgeving en het ANTWAARPS dialect
onder de knie hebben (we horen het toch als je uit een andere regio of stam komt).
Kunnen zingen maar vooral, GOED KUNNEN MEEZINGEN (ook met een stuk in uw
kloten).
Niet half maar VOLLEDIG (= 100%) achter het GENRE van KATASTROOF staan
(puriteinse moraalridders gelieve zich te onthouden aub)
Degelijk (al dan niet geschoold) KEYBOARD en (liefst) ook GITAAR kunnen spelen.
Andere instrumenten (bv. viool, sax, alpenhoorn, houtblokjes, watervalletjes, enz.
zijn een meerwaarde)
Over EIGEN VERVOER beschikken. (trotinette, driewielerke, rolschaatsen, paard
en kar, hondenslee… misschien een autoke?)
Een betrouwbaar, sociaalvoelend, niet-wereld-vreemd iemand zijn die een stoot kan
incasseren. (klootzakken en dikke nekken worden geweigerd en onmiddellijk
afgevoerd of voor de leeuwen geworpen... of iets dergelijks...)

Ben je overtuigd aan deze voorwaarden te voldoen, reageer dan zo snel mogelijk.
De plaats is beperkt !

KATASTROOF

