Referentielijst AmbianceMusic:
De lijst geeft een indruk van een aantal projecten die wij opgezet hebben of waar wij betrokken bij
zijn geweest. De lijst is niet compleet, maar geeft een redelijke indruk van de producties van AmbianceMusic.
Een aantal acts en bands:
-Alain Clark
-Blaasorkesten Soli
-Cindy Peress
-C-mon & Kypski
-Electro Coco
-Fatima Spar und die Freedom Fries
-Fool Moon Band
-Freeloader
-Gare du Nord
-Izaline Calister
-Jules Deelder
-La Vie en Rose
-Lilian Day Jackson
-Luie Hond
-Lut Luttik
-Malando
-Mendoza Dance Parti
-Minyeshu Kifle Tedla
-Nighthawks at the Diner
-Phil Martin
-Relax
-Saoco
-Silkstone
-The Bouncers
-The Lunatics
-Theater Tol
-Theater Tuig
-Yinka
-Zuco 103
-Chef’s Special
-New Cool Collective
-Sue The Night
-The Young Sinatras
-Ali B & Brownie Dutch

Een aantal instellingen en projecten:
-Zeezicht diverse voorstellingen
-Thalia Theater (jaarprogrammering)
-Alle 13 Dood & Alle 13 Soul
-Patronaat Haarlem (Rick Duin)
-3FM Serious Request
-Singer-Songwriter Festival Haarlem
-Witte Theater diverse voorstellingen
-Visbak Festival (Wijk aan Zee)
-Tweensche Club (Amsterdam)
-Timboektoe (Velsen-Noord aan Zee)
-Theater de Luifel
-The world at your Beach 1999 tot heden
-Theatro Sur La Place (Zandvoort)
-Studio (en live) opname diverse bands
-Space aditorium (strand)
-Salsamotion en salsafestival Nederland
-Salsa, capoeira en tango dansschool
-Radio en internet (in ontwikkeling)
-Nieuwe Kerksplein Koninginnedag
-Moulin Orange (strand)
-Michael Jackson Fanclub dagen
-Lichtfabriek Haarlem diverse feesten
-Koninginnepop Haarlem diverse plaatsen
-Kinderfestival (strand)-JukeBox (dans feesten)
-Jong Bloed Festival (nu: Young Art Festival)
-Hoge school voor de kunsten (HKU)
-Filmtroep Sync.
-Filmcirus (strand)
-DVD opname o.a. Jazzzzzup
-CityContact
-AmbianceDJ (DJ/VJ AmbianceMusic)
-@ The Groove (dans feesten)
-ExtraVaganza (Retro Nachtclub)
-Maniacs TV (Online)

Voor meer informatie over deze projecten kunt u ons altijd bellen.
Wilt u zelf iets organiseren kunnen wij u daarbij altijd helpen, komt u eens langs voor gesprekje of belt u ons.
Telefoonnummers: 06-22380507 of 023-5249379
Mailen kan ook naar: info@ambiancemusic.nl of info@audiomaniacs.nl
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