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De Wednesday Night Jams Band bestaat vier jaar 
en is ondertussen uitgegroeid tot een collectief van 
topmuzikanten.

Of het nu om Pop – Soul – Rock – Funk – Blues – Dance 
gaat, op ons podium staat bakken talent, massa’s ervaring 
en elk nummer zit in de vingers. Van de fifties tot nu … 

Of het nu gaat om nummers van The King, Bruno Mars, 
U2, Earth Wind & Fire, Dua Lipa, … de band geeft altijd een 
persoonlijke muzikale meerwaarde.

“The Wednesday Night Jams are a trip down memory lane!”

Concept
back to menu



De WNJ bestaat uit twee gastheren Erik Goossens en 
Dirk Cassiers.

De boel wordt al helemaal op zijn kop gezet door 
gastzangers, die langskomen op aanvraag van de 
opdrachtgever. 

hosts
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dirkerik



geena lisaSandrine

guests
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nathalie meskens

De Wednesday Night Jam Band werkte al samen met fantastische zangeressen waaronder: 
Geena Lisa, Sandrine, Nathalie Meskens, Barbara Dex, Belle Perez & Loredana.



De Wednesday Night Jam Band had de eer om deze zangers reeds te ontvangen: 
Ludoviq Nyamabo, Nathan Ambach, Boogie Boy, Jean Bosco Safari, The Bokken Brothers, Ben Crabbé, Renato 
Bennardo, Raf Van Brussel, Charles Van Domburg, Arturo Bellini & Rocco di Turi (We Two), Yass, ...

ren ato nathan ambach ludovic



De Wednesday Night Jam Band is een collectief 
van verschillende briljante artiesten.

De verrassende, maar kwalitatief hoogstaande 
sfeer en de unieke en onverwachte solo’s die van 
het podium spatten, overstijgen elke keer opnieuw 
de verwachtingen van het publiek. 

Fabio Picchi
· Lukas Sabbe (Matthias Vergels, Tinne Oltmans)
· David Thomaere (Lady Lynn, Natalia, Netsky)
· Hervé Martens (Soulsister, Paul Michiels)
· Pieter Goossens (Niels Destadsbader, Sam Sparro)

Patrick Deltenre (Rocco Granata, Axelle Red)
· Tom Vanstiphout (Milow, Soulsister, Clouseau)
· Giovanni Rizzuto (The Voice)
· Stef Delbaere (Clouseau)
· Christophe Pons (Machiavel)

gitaarpiano
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drumsbasgitaar
Jens Dreijer
· Bart Delacourt (Milow)
· Erik Rademakers (Selah Sue)
· Bert Embrechts (De Laatste Show Band)
· Roberto Mercurio (Natalia, Sandrine)
· Fabrizio Erba

Jordi Geuens (Selah Sue)
· Yori Olijslagers (Marina Dalmas)
· Bram Raeymaekers (Kate Ryan, Hadise)
· Pat Dorcean (Sandrine, Ertebrekers)
· Eric Bosteels (Hooverphonic, Gorki)
· Joram Bemelmans 

trompet
Floris Windey (Re:Freshed Orchestra)

saxofoon
Alessandro Russo (Re:Freshed Orchestra)
· Jesse Schilderink  
  (Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NL))
  



DJ
back to menu

Onze band wordt het liefst nog ondersteund door 
DJ Massimo Conecto.
 
Een jarenlange samenwerking zorgt voor een 
perfecte overvloeiing van live muziek en  de DJ. 

massimo conecto
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happy customers
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De Wednesday Night Jams band streeft naar een 
onvergetelijke avond in welke setting dan ook.
Tot nu toe is dit ons goed gelukt en hebben we al voor heel wat 
bedrijven en organisaties de pannen van het dak gespeeld.

Are you next & ready to be amazed?



€ 4000 (excl. BTW)*
Basisprijs met 2 zangers en 4 muzikanten
(gitaar, piano, basgitaar, drums).

* excl. GELUID, PODIUM en LICHT

* excl. DJ

* excl. GASTZANGER(ES)

Aangepast licht, geluid en andere technische aspecten, 
omkaderen de WNJ band op een zeer professionele manier. 
Uiteraard wordt hier rekening gehouden met de locatie en de 
wensen van de klant en het event.
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€ 5000 (excl. BTW)*
Basisprijs met 2 zangers en 6 muzikanten
(gitaar, piano, basgitaar, drums, trompet, saxofoon).

* excl. GELUID, PODIUM en LICHT

* excl. DJ

* excl. GASTZANGER(ES)

Aangepast licht, geluid en andere technische aspecten, 
omkaderen de WNJ band op een zeer professionele manier. 
Uiteraard wordt hier rekening gehouden met de locatie en de 
wensen van de klant en het event.
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Kerkstraat 17 - 2970 ‘s Gravenwezel
info@boxs.be - 03 354 44 04

www.boxs.be

Bookings
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Samengevat is een avond met de Wednesday Night Jams band een 
onvergetelijke avond voor iedereen mét muzikanten op wereldniveau.

mailto:info%40boxs.be?subject=WNJ%20-%20info
http://www.boxs.be



