
 

 

 

Beste (recreatief) muzikant, 

 

Indien je jezelf in één van de onderstaande situaties herkent, dan is deze oproep iets voor jou: 

 Ik kan een instrument bespelen maar ik speel alleen maar voor mij, mijn gezinsleden, of vrienden bij 
gelegenheid. Maar ik zou wel eens een keer op een podium willen staan voor een iets ruimer publiek. 

 Ik voel een midlife-crisis aankomen en wil op een podium eens uittesten hoe het zit met mijn  
sexappeal terwijl ik op die drums tekeer ga, of op die elektrische gitaar sta te rammen. 

 Ik heb altijd al de ambitie gehad om ooit eens in een groepje te spelen, maar het is er tot hiertoe nog 
nooit van gekomen. 

 Vroeger in mijn jonge jaren speelde ik in een garagebandje in jeugdclubs, maar da’s lang geleden en 
het zou plezant zijn om dit nog eens een keer over te doen voor de lol. 

 Er is altijd al een podiumbeest aan mij verloren gegaan en nu wil ik mij eindelijk eens laten gaan voor 
een willekeurig publiek. 

Oproep: 

Wellicht zijn er binnen onze kwb van Balen personen die een instrument spelen of een onontgonnen 
zangtalent hebben. Laat het ons weten!  
Dan kunnen we een aantal keren, van zodra corona het terug toelaat uiteraard, de instrumenten eens bij 
elkaar steken om een paar nummers in te oefenen, puur voor de lol. En meer nog, als apotheose kunnen we 
het resultaat dan brengen op het vrij podium van kwb op zaterdag 18 september 2021 ter gelegenheid van 75 
jaar kwb Balen. Misschien groeit hieruit wel de volgende Belgische topgroep en komt “Het sportpaleis” in 
zicht!   

Concreet: 

Wie geïnteresseerd is doet een mail naar lucenjoelle@gmail.com, 

met daarin vermeld, je naam, het instrument dat je speelt (je stem is ook een instrument), welk muziekgenre 
je het liefst speelt/zingt/hoort. 

Ik leg dan een muzikantenbestand aan en zie wat er mogelijk is en contacteer je hierover terug. 

Luc Vos 
Kwb Balen 

 


