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GitaristSanderHoekgeniet
vanwat de muziekhembrengt
ALMERE -Toen zijn
band 'Desiré Coumans en
Band' onlangs ter ziele
ging, was de teleurstelling
bij gitarist Sander Hoek
in eerste instantie groot.
'We timmerden flink aan
de weg, maar we woonden
allemaal te ver bij elkaar
vandaan. Dat werkte niet',
vertelt de Almeerder.
'Misschien heeft het wel
zo moeten zijn, want meteen kwamen er nieuwe
dingen op mijn pad.Zo
speel ik sinds kort weer in
een eigen bandobegeleid
ik het Almeerse talent
Sandy Dane bij haar promotietour, krijgt mijn succesvolle gitaarlesboek een
vervolg en gaat de Live
Band Karaoke bij Bordeaux/La Mancha weer
van start.' Sander heeft
zich voorgenomen gewoon
te genieten van wat de muziek hem brengt.'Want
het gaat mij in de eerste
plaats om het spelen!'
Om zijn passievoor de gitaar
met anderente delen,bracht
SanderHoek eindvorigjaar het
Zo legitaarlesboek'Soleren?
ren!'uit. 'Daarinlaatik op een
manier
helelaagdrempelige
zien, dalje met enkelenotenal
fantastischegitaarsolo'skunt
spelen.Op de begeleidende
dvd leg ik allesstapvoor stap
uit en laat ik zien dat het echt
nietzo moeilijk is alshet lijkt!'
Het boekblijkt eenschotin de
roosen wordt nu zelfs in het
Engelsvertaald.Sandergaatin
okÍoberbeginnenaaneenvervolg.'Daaringa ik gewoon'verderwaarikbijdeelI bengeëindigd.'
is deAlmeersegitaDaarhaast
rist momenteeldruk aanhetrepeterenmetzijn nieuwe'eigen'
repertoirevarieert
band.-'Ons
vanpop-rocktot het stevigeen
zwaarderewerk, waarmijn hart
tochwel hetmeestenaaruit

Gitarist SanderHoek. (Foto: www.maiankafotografie'nl)

kale begeleidingvan eenlive
band.Na afloopvanhetMusic
& Beerfestivalop de Grote
Markt is er eenextraLive Band
Karaoke-avondop vrijdag 12
september.
'Wezijn vorig jaar gestartmet
de Live BandKaraokeen het
avondengezijn supergezellige
SandyDane
hebweest',aldusSander.'We
met
vijftig
een
lijst
telkens
ben
Naasthetspelenmetzijn eigen
nunmerswaaruitde monsen
band,toert SanderHoek mokunnenkiezen,variërendvan
menteelmet hetAlmeerse
pop,rock,blues,balladsen
zargÍalentSandyDanedoor
het land om haardebuutsingle noemnuar op.'De avondenbeginnensteedsom 22.00uur.
'Peace,Love& Ice Cream'te
'Dan spelenwe tweesetsvan
promoten.' EenPrachtignumongeveereenuur en elke set
mer',vindt Sander.SandYts
ontdektdoorhaareigenliedjes openenwij alsbandmet eeneiAls
genliedje',verteltSander.
op haarMySpacete zetten.
gitaristhoefthij normaalgeComponist,producerenA&R
sprokenniet vaakte zingentijmanagerTonyComelissen,die
dekaraodensoptedens..'Door
verantwoordelijkis voor hits
ik
dat
wel
ben
ke-avonden
en
Di-rect
andere
van onder
steedsmeergaandoenen ook
Donwasmeteenovertuigdvan
van deze
doorhet presenteren
haartalenten brachthaarin
pak
ik
nu
zelfook
avonden
contactmet SonYBMG. 'Voormakkelijkerde microfoon.Ik
lopig mag ik haarsamenmet
begrijp dusbesthoe spannend
begeleiden
eenpercussionist
het is voor mensendie heletijdenshaarpromotietour.Erg
máálniet gewendzijn om oP
leukom te doen!'
het podiumte staan.We doen
Liveband karaoke
alsbandaltijd onsbestom de
Met de bandPeptalkbegeleidt. mensente helpenen zo nodig
bij te.sturen.Maar het is echt
SanderHoek vanafwijdag 5
niet erga1ser ietsmis gaat.Bogezellide
weer
ook
september
ge Live BandKaraoke-avonden venallesgaathetgewoonom
de gezelligheid!'
bij Bordeaux/LaManch.Elke
maand
eerstewijdag van de
hetpodiumbetre- Meer informatie:www.sankan iedereen
:el .;,'*jr:+.
+jl;ys"&Sffi&**S"p$t;nde"g1#**i
gaanor]E.e
elgennwnmersnu
ook voorrangkrijgen.Het Plan
is eenpaarkeerin de oefenruimte eenleukesetin elkaarte
draaienen danzo snelmogelijk
op te gaantreden.Wemoeten
nog wel eenleukebandnaam
hebben!'

