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NIEUWSBRIEF
Terug in de tijd … 

Na alle 
inspanningen, die 
de vereniging heeft 
geleverd met de 
nieuwe ruimte, 
wordt dit beloond 
in februari 2006 
met de Strous Cultuurprijs. 

Het bestuur dat de oorkonde en prijs in 
ontvangst nam: Freek Ars, Ger Slenders, 
Jos Weyts, Peter Theves, Cor Ars, Michael 
Pitt, Ruud Emonts en Falko Emonts. 

 25-jarig jubileum 

Ter gelegenheid van dit jubileum werd in 
2007 een groot feest georganiseerd in de 
Borenburg te Voerendaal. Daarbij 
speelden twee eigen bands en Juicy Lucy.  

Tevens werd een CD opgenomen, met 
muziek van eigen bands. De titel verwijst 
naar de reis van 25 jaar, die nodig was om 
terecht te komen op onze huidige locatie 
met huisnummer 52 (van de 
Valkenburgerweg). 

www.muziekcollectiefvoerendaal.nl

Nog ‘n dikke twee weken …  
en dan ben je welkom op ons gezellige festival, met maar 
liefst tien bands van het Collectief! Het programma: 

Foto-wedstrijd 
Maak je graag foto’s en ben je een muziekliefhebber? Kom 
dan naar het festivalterrein bij de spoorbrug en leef je uit. 
Stuur je mooiste foto’s en je contactgegevens  naar 
info@muziekcollectiefvoerendaal.nl 

Een jury zal enkele foto’s uitkiezen, die - in een passend 
formaat - een speciale plek krijgen in het oefenlokaal. De 
bekroonde fotografen worden uitgenodigd, om een 
repetitie bij te wonen van de eigen favoriete band. 
…………………………………………………………………… 

In deze vijfde Nieuwsbrief stellen we de twee laatste 
bands aan jullie voor, nl. Small Town Rejects en 
BanditoZ>

http://www.muziekcollectiefvoerendaal.nl
mailto:info@muziekcollectiefvoerendaal.nl
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Het begon allemaal een aantal jaren geleden met coverband Private Joker. Toen het 
einde van die formatie werd ingeluid, besloten gitaristen Dries van Ek, Michael Pitt 
en bassist Hans Hendrix gezamenlijk een nieuwe band op te zetten. Drummer Roy 

Habets, waarmee Dries in het verleden samen had gespeeld in de rock/metalband Fuel 4 
Fire, werd bij deze nieuwe plannen betrokken. In het begin had de band een zangeres, 
maar na korte tijd kwam zanger Roel Kisters in beeld. 

Nadat Dries eind 2020 had besloten om de band te verlaten werd in Leon al snel een 
nieuwe gitarist gevonden. 

Het genre bestaat uit rock en Southern rock covers met een eigen karakter. Als je op zoek 
bent naar een band met humor en die zichzelf vooral niet te serieus neemt, dan ben je 
op zoek naar de Small Town Rejects!

Zondag 
18 september 

17.00  
uur

Small Town Rejects
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Patrick G. (drums) Hugo H. (bas) Henk S. (gitaar/synthesizer) Pista H. (zang/gitaar) 

De Banditoz is een stelletje ongeregelde kornuiten, die elkaar een jaartje geleden tegenkwamen in een 
oefenruimte. Het oorspronkelijke plan om een soort Cream tribute-bandje te formeren werd al snel 
verkloot, doordat twee muzikanten erbij kwamen, die helemaal gek van de Hollandse Earring waren. 
Dus werd het repertoire uiteindelijk zo’n beetje alles tussen Golden Earring en Cream en 
je mag zelf bedenken wat dat zoal zou kunnen zijn! 

We willen je wel alvast even in de goeie richting sturen; denk aan ZZTop, Rory 
Gallagher, Stones, Thin Lizzy en toch ook Cream. O ja en Earring niet te vergeten! 

Voor wie niet van de luide gitaarmuziek van bovenstaande bands houdt, kan 
wellicht beter met een zak chips thuis op de bank blijven zitten dan naar ons te 
komen kijken/luisteren. 

Tot gauw! 

www.banditoz.nl         info@banditoz.nl 

 

Zondag 18 september 18.30 uur

http://www.banditoz.nl
mailto:info@banditoz.nl
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