De primeur, jij leest hem als eerst: de eerste
nieuwsbrief van STATIONTOSTATION!
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STATIONTOSTATION
werkt hard toe naar de
shows die op het
programma staan. Ben je
benieuwd wat er allemaal
vooraf gaat aan een show?
Lees dan verder:
Een jaar van te voren zetten we een show in elkaar. We bepalen
de indeling van de show, de uitstraling, de marketingstrategie.
Dan begint het oefenen en Jennifer gaat aan de slag met het
ontwikkelen van de visuals, promomateriaal en het updaten van
de website en social kanalen.
Dan op een daadwerkelijke showdag hebben we een vast ritueel
als het podium wordt opgebouwd, ingericht, gesoundcheckt en
de visuals worden gecontroleerd. Wist je dat al onze bandleden
de muziek in de oren hoort via 'in ear monitoring'? Daarom is de
vloer van het podium meestal vrij van speakers. In de volgende
nieuwsbrief vertellen we meer over ons podiumritueel!

BOWIE WEETJE
Bowie en Elvis delen hun
verjaardag
Beide heren zijn geboren
op 8 Januari. Elvis is wel
enkele jaren ouder en
vierde zijn twaalfde
verjaardag toen kleine
Bowie werd geboren.
Wist je ook dat Bowie
groot Elvis fan was? Hij
schreef Golden Years
voor Elvis, maar helaas
heeft Elvis het aanbod
van het nummer niet
aangepakt en dus ook
nooit ingezongen. Hij
schreef wel een klein
briefje voor David: "All
the best, and have a
great tour."

Fysieke promotie in Haarlem
In Haarlem zijn posters opgehangen voor onze aankomende
concerten. Spot je zo'n poster? Maak dan een selfie, deel hem
op Facebook of Instagram en tag onze pagina er in
(@stationtostationband) en dan zorgen wij dat er iets gaafs
voor je klaar ligt bij onze volgende show.
We verspreiden de posters regelmatig in verschillende steden,
dus houd onze Facebookpagina in de gaten om te zien waar we posters hebben verspreid.

Theater promo
We hebben een promotiefilm laten schieten
in Patronaat, Haarlem. Het is je vast niet
ontgaan, want hij komt veelvuldig voorbij op
Facebook. Maar wat gaat hier aan vooraf?
Hoe ziet zo'n dag er uit?
Het begint met het in elkaar draaien van een
productie schema: welke materialen moeten
er geregeld worden, welke nummers nemen
we op, hoe willen we dat er gefilmd wordt en
hoe gaan we de opnames regelen.
Vervolgens hebben we een draaiboek in
elkaar gezet en hebben we een filmploeg
ingehuurd die ons aansprak. Patronaat heeft
de opnames verzorgd.
Op de dag zelf is het extra spannend, want
je wilt natuurlijk dat alles goed gaat en goed
op beeld komt. Dat is gelukt! En dan begint
het mixen van de muziek en de bewerking
van de beelden, allemaal in elkaar gezet
door onze eigen Jennifer.

FAME
Elke maand zetten we iemand in de picture in
onze nieuwsbrief: een fan, iemand die iets
bijzonders voor ons doet of iemand waar wij
bewondering voor hebben. Deze maand zetten
we een fan in het zonnetje, iemand die bij vrijwel
elke show komt kijken:
Cynthia! Bowie fan in hart en nieren, fan van
STATIONTOSTATION en wij zijn haar dankbaar
voor de bijdrage die ze levert aan het plezier
rondom onze fijne band. Ze maakte deze toffe
collage en volgt onze band op de voet! Super tof!
Volgende maand zetten we weer iemand in het
zonnetje!

BOEKINGSBUREAU
STATIONTOSTATION werkt samen met een boekingsbureau.
PDH Bookings verzorgt onze shows en tourmanagement.
Onze boeker zorgt er voor dat wij gezien worden door podia,
geboekt worden en dat er eten en een bed klaar staat indien nodig. We hebben niets te klagen!
Je kunt op de foto hiernaast klikken om een kijkje te nemen op de website.

Patronaat Haarlem - Vette lichtshow!
We hebben een paar toffe shows achter de rug en 15 mei
staat Patronaat op het programma. Dit wordt een bijzondere,
want dit is de eerste in de reeks van dit jaar waarbij het
publiek staat (en dus veel meer kan dansen!) en waarbij een
hele gavel ichtshow te zien is. Wie weet wordt de spiegelbol
zelfs uit het stof gehaald... zien we je dan?
Tickets

HAMLET ZAAL - Het Park Hoorn
First class genieten van onze show? Kom dan naar Het Park.
De Hamlet zaal biedt plek aan bijna 1000 personen en
natuurlijk gaan we ook nog even dansen op de hits van David,
zoals Let's Dance en Jean Genie.
Onder aan de nieuwsbrief vind je de agenda met ticketlinks.

AGENDA
De komende tijd staan er weer veel mooie shows op het
programma. Tickets koop je via de volgende links:
Haarlem 15-5
Landgraaf 11-6
Verviers (BE) 25-6
Eernegem (BE) 27-8
Hoorn: 8-10
Vlissingen 5-11
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