Beste collega's,

Night of the Proms
Sportpaleis Antwerpen
De eerste namen voor Night of the Proms 2016 zijn bekend. ‘Queen of Funk’ Chaka Khan,
Tom Chaplin (zanger van Keane) en Natasha Bedingfield zijn de gasten op de 32ste editie van
Night of the Proms.
In haar rijkgevulde carrière verkocht de Amerikaanse Chaka Khan meer dan 70 miljoen
platen en verzilverde ze 10 van haar 22 Grammy Award-nominaties. Hits als ‘Im Every
Woman’, ‘Ain’t Nobody’ en ‘I Feel For You’ groeiden uit tot ware klassiekers.
Tom Chaplin ken je als frontman van Keane, de Engelse rockgroep die meer dan 10 miljoen
platen verkocht en verscheidene awards won. Chaplin, die momenteel aan een soloplaat
werkt, verleende zijn stem aan meezingers als ‘Everybody’s Changing’, ‘Somewhere Only
We Know’ en ‘Chrystal Ball’.
Met haar debuutplaat ‘Unwritten’ stootte Natasha Bedingfield in 2004 door naar de hoogste
regionen van de Europese hitlijsten. Regelmatig werkt ze samen met songwriters van o.a.
Madonna, No Doubt, U2 en Björk. Natasha’s bekendste nummers, zoals ‘These Words’ en
‘Unwritten’, behoren tot het collectieve geheugen.

Voor het klassiek gedeelte brengt Time For Three - een Amerikaans klassiek geschoold
strijktrio - vrolijke en aanstekelijke muziek, gaande van klassiek tot country, van rock tot jazz,
van hiphop tot pop. Het drietal is van alle markten thuis: eigen arrangementen en
uitvoeringen van Bach en Brahms, maar ook mash-ups van hits van de Beatles, Kanye West,
Katy Perry, Justin Timberlake en anderen.
Voor presentator Kobe Ilsen en dirigente Alexandra Arrieche wordt dit de tweede Promseditie. Ook de vaste waarden John Miles, Il Novecento en Fine Fleur tekenen opnieuw
present. Nog meer namen worden later bekendgemaakt.

Wanneer: Zaterdag, 11 november 2016 om 20h30
Waar: Sportpaleis Antwerpen
Tickets: Cat. 1: 45 €/ticket i.p.v. 49,50 €/ticket

Afsluiting: ca. eind september 2016 resp. zolang er tickets beschikbaar zijn
Bestellen: per mail: francois.stroobants@gmail.com met vermelding van je naam, adres en
telefoonnummer
Betalen: op mijn rekening BE25 0835 8395 7682,
als ik de kaarten moet opsturen stort je € 0.80 extra voor de portkosten
Groetjes,
François Stroobants

