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Meat and Potato Band 

( begin 2008 eind 2010) 
 
Graag wil ik onze band aan u voorstellen.  
 
Countryminnend Nederland mag zich verheugen in 
2008-2009.  
 
Vanaf 1 januari 2008 is onze nieuwe band van start 
gegaan met het  

doel te bewijzen dat de countrymuziek in Nederland 
nog springlevend is. 
 
De Meat and Potato Band verenigt 6 uitstekende 
muzikanten die hun 
sporen reeds verdienden in binnen- en buitenland. Met 
een schat aan ervaring  

van oude rotten maar met het enthousiasme van jonge honden brengt 
de Meat and Potato Band een divers programma waarbij wordt geput uit het 
rijke verleden maar zeker ook uit de hedendaagse hitlijsten. 
 
Met echte traditionele countryinstrumenten als fiddle, pedalsteelguitar en 
mandoline, een strak ritmetandem, en uitstekende meerstemmige zang is de 
Meat and Potato Band er klaar voor om Nederland te gaan veroveren.  
                                                                                                                                 
Om onze doelen te bereiken, zijn wij opzoek naar leuke clubs, bars, festivals etc. om onze countrymuziek ten 
gehore te brengen. 
Wij bieden u een avond- of middagvullend programma bestaande uit van eigenhand geschreven songs tot 
hedendaagse country en alles wat daar tussenin zit. Ook prachtige ballades en western swing.  
Wij zijn van alle markten thuis en brengen voor ieder wat wils, zowel voor de danser als voor de luisteraar. Kortom: 
een totaal verzorgd pakket, eventueel inclusief geluidsinstallatie, voor een aantrekkelijk prijs! 
 
Heeft u interesse, kijk dan eens op onze website www.meatandpotatoband.nl  voor een impressie van onze eerdere 
optredens. Of stuur een e-mail naar info@meatandpotatoband.nl  voor vrijblijvende informatie over onze 
mogelijkheden. 
 
Wij kunnen u o.a. een demo-cd aanbieden en op onze website kunt u op YouTube  een klein impressie van onze muziek 
horen klik hier 
 
Graag vernemen wij een reactie van u. 
 
Met muzikale groeten, 
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Meat and Potato Band (Don’t rock it if you can swing it) 
  

_____________________________________________________________________________________
_________________ 

Info en boekingen: 

Naam: Meat and Potato Band  

Straat: Harp 44 

Plaats: 6644 DJ Ewijk 

i-mail: info@meatandpotatoband.nl 

Web:  www.meatandpotatoband.nl    

Tell:    

Mob:  06-50668848 
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