Doors 20u
Tickets : €15 VVK, €20 kassa
Te koop in MUZEcafé en aan
balie cultuurcentrum MUZE
Opbrengst ten voordele van
vzw De Droomboom

VAJA KON DIOZ tribute band
Deze 9 koppige toffe bende met zangeres Ann speelt de grootste hits van
Vaya Con Dios, de legendarisch band van Dani Klein die in 2014 definitief
is gestopt. Puerto Rico, What’s a woman, Heading for a fall, Don’t Cry
For Louie… passeren de revue. In de groep herken je verschillende
bekende koppen uit Heusden-Zolder en omstreken.

BLUES LEE
Ook een topband met roots in Heusden-Zolder. Een pure live band die
in de traditie van de frivole fifties een wervelende act brengt met enkel
eigen materiaal. Een hecht groepsgeluid met een hoop ‘positive vibes’:
swing, jump, R&B, boogie, rock & roll, doowap, soul… Blues Lee staat
met één been in het deltaslijk van de Mississippi en met het andere te
shaken op een hete dansvloer.

BIG JOE & LITTLE GEMA
Big Joe is zanger Johan Schroyen en Little Gema is Gema Lopez [zang,
marimba & spielerei]. In de streek zijn ze beter gekend als Big Joe &
Phantom 309 waarmee ze werk brengen van Tom Waits. Speciaal voor
Bravo Boulevard duiken ze in de koffer van hun favoriete artiesten zoals
Amy Winehouse, Bill Withers, David Bowie, PJ Harvey, Neil Young en veel
meer van dat lekkers.

ROCKY FERRARI & THE SPOILERS
Rocky Ferrari is de nog zottere versie van Rocco Di Turi, beter bekend
als de grootste Beatlesfan van Heusden-Zolder en de man die zijn volk
gitaar leerde spelen. Speciaal voor Bravo Boulevard nodigt hij muzikale
vrienden uit waarmee hij zijn sixstring stevig kan laten schuren. Volgens
goed ingelichte bron zou zijn gitaar de doortocht op Bravo Boulevard
misschien niet overleven.

DJ LOVEBUZZ
De avond wordt helemaal compleet met de platenkast van DJ Lovebozz. Funky soul, groovy rock’n
roll en een flinke scheut kakkewiet zullen het parket van de dansvloer spontaan boenen.

