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Wat een fantastische dag
hebben we gehad in
Patronaat! De
voorbereidingen verliepen
soepeltjes: het personeel
van Patronaat doet er alles
aan om de band op het
gemak te laten voelen.
Onze boeker zorgt
daarnaast ook goed voor
ons. We hadden drie
fotografen over de vloer, waarvan we van twee de foto's hebben
overgenomen: Nick van Dijk fotografie (foto Chris met Bowie in
Life on Mars) en Franklin van der Erf (foto waarop we
zwaaien/klappen). De zaal was gevuld en buiten was het erg
warm, dus na afloop zocht het publiek het heerlijke zonnetje op.
Veel dank voor jullie aanwezigheid bij onze show en tot de
volgende!

BOWIE WEETJE
Wist je dat David's ogen
zo bijzonder zijn door een
ongelukkig voorval?
George Underwood, een
vriend van David Bowie,
sloeg Bowie hard op zijn
oog toen ze samen op de
middelbare school zaten.
Het gevolg was een
beschadiging aan zijn
oog, waardoor zijn linker
pupil verwijd bleef. Het
was niet de bedoeling
van George om David
blijvende schade aan te
brengen.
Het voordeel van de
toestand was dat het
Bowie een vreemde,
buitenaardse blik
opleverde die bijdroeg
aan het bijzondere
voorkomen van David.

Promotie voor Landgraaf in volle gang
Op 11 juni brengt STATIONTOSTATION de show naar
Landgraaf, waar bezoekers kunnen genieten van onze
bijzondere tribute aan David Bowie. Je koopt de tickets via
deze link.
Op de foto zie je de pose die een deel van de band aanneemt
in Golden Years. Als je goed hebt opgelet tijdens onze show, zie je dat element terug komen in
de visuals! Foto door Franklin van der Erf.

Foto's van Dennis en Jaap door Nick van Dijk

MERCHANDISE
Het is je vast ak opgevallen dat we bij elke
show een merchandise tafel meehebben.
Omdat de merchandise door Jennifer
gemaakt én geregeld wordt, duurt het soms
even voor er iemand bij de tafel is. Maar dan
heb je ook wat: kom een praatje maken met
de bandleden, snuffelen tussen de (veelal
zelfgemaakte) Bowie spulletjes of maak een
foto met ons.
We vinden het vooral heel leuk om te horen
hoe de show is ontvangen! Heb je nog geen
kans gehad om een shirt te scoren?
Tegenwoordig hebben we een heuse online
merchandise store! Hier koop je shirts en
accessoires met designs van Jennifer. De
unieke snuisterijtjes verkopen we alleen bij
onze shows.
Klik hier om naar de winkel te gaan

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 Wilma in het zonnetje!
Wilma is ontzettend groot Bowie fan. Het zal je
dan wellicht niet verbazen dat Wilma ook de
moeder van onze drummer en visual artist
Jennifer is. Ze komt bij bijna elke show kijken en
volgt de band op de voet. Beiden geboren en
getogen in Haarlem, de Haarlemse media
smullen er van als STATIONTOSTATION in de
buurt is.
Check hier een van de krantenartikelen

Applaus en buiging
Aan het einde van de show in Patronaat
namen we een daverend applaus in
ontvangst. Na zo'n heerlijke show is dat een
extra mooi cadeautje. Het nagenieten duurt
nog lang, zelfs terwijl we dit schrijven
verschijnt er nog een lach op ons gezicht!

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.

VLISSINGEN here we come!
In Vlissingen staat een fantastisch theater/bioscoop. Met
heerlijke stoelen heb je een goed zicht op de band. De beste
plekjes gaan al hard nu de kaartverkoop is gestart. Wil je ook
het beste plekje? Wacht dan niet te lang!
Check de agenda hier onder voor de ticketlink..

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

Volgende maand....
Stellen we alle bandleden voor met een prachtige fotoserie gemaakt door Nick van Dijk
fotografie! Je leest meer over de nieuwe showdata en over de shows die we in juni gepeeld
hebben. En natuurlijk heel veel liefde voor Bowie!
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