Waarom is piano entertainment de
beste muzikale invulling voor
bruiloften?
#2

Voor ieder avondfeest een passende samenstelling.

De vorige keer gingen we in op wat piano entertainment zowel anders maakt dan een gewone band en
wat de meerwaarde is voor een bruiloft. Deze keer gaan we dieper in op de verschillende opties piano
entertainment biedt ten aanzien van andere acts.

De meeste piano entertainers hebben hun vak geleerd als solo artiest in de vele pianobars die
Nederland rijk is. Ze zijn gewend om een hele zaal alleen te bespelen en is hun repertoire door de
eindeloze verzoekjes die op hun afgevuurd gestaag gegroeid. Er zitten nogal wat falsetten aan om
piano entertainer te worden samen met een grote dosis muzikaal talent om dit werk te kunnen doen.
Nederland kent relatief weinig professionele piano entertainers.
Sommige entertainers richten ook hun eigen band op en worden veel geboekt voor feesten en
partijen. Niet alleen omdat ze zoveel verschillende liedjes kunnen spelen maar ook omdat ze zelf vaak
al 2 à 3 bandleden in één zijn en daarmee ook vaak goedkoper dan een redelijk compact
amusementsband. Het is ook veel leuker voor de pianist om met bandgenoten samen te spelen en
ook die gezamenlijke interactie mee te pakken.

" Piano entertainment band Groove Piano heeft maar liefst 10 formaties waar uit gekozen kan worden,
Iedere bruiloft is anders, ieder met zijn eigen wensen, hoeveelheid gasten en beoogd budget. Dit hele
scala weet een piano entertainment band volledig te omvatten. Zo kan in het kleinste geval alleen de
piano entertainer zelf ingehuurd worden (solo show) met een mooie vleugel inclusief licht en geluid.
De drum klanken komen dan uit het keyboard. Ze werken met twee keyboards waarmee ze
drumbegeleiding kunnen aanzetten en daarmee in hun eentje al goed vol kunnen klinken en de
gasten laten dansen. >>

Piano entertainment band Groove Piano heeft maar liefst 10 formaties waar uit gekozen kan worden,
waarvan 4 basis formaties op onze website staan. Er kan een professionele drummer bij geboekt
worden, zingende gitarist en hebben we zelfs een eigen DJ met mooie DJ tafel. Onze DJ werkte ook
jarenlang zij aan zij met piano entertainers in de pianobars en kent daarmee het concept als geen
ander. Hij is een verlengstuk van de band en vangt de verzoekjes op indien de band er teveel krijgt om
te kunnen spelen op één avond. Zo worden zelfs deze verzoekjes afgedraaid als de band pauze heeft
en de energie hoog gehouden. Verder kan er een saxofonist erbij ingehuurd worden en zelfs een 2de
piano entertainer (zogenaamde “dualing piano show”). Dit alles inclusief prachtig geluid en mooie
lichtaankleding die overigens ook volledig aangepast wordt naar iedere bezetting, locatie en wensen
van het bruidspaar.
Op deze manier kan je bij ons al voor €645,00 (all-in) een pianoshow boeken en kan het zo groot
worden als jezelf maar wenst. Deze veelzijdigheid in bezettingen is vrijwel uniek aan piano
entertainment. Een gewone band kan immers niet gemakkelijk zo drastisch in bezetting aangepast
worden, laat staan een solo act worden. Hoe dan ook nemen we alles op ons wat de muziek betreft
zodat jullie met de gasten alleen nog maar van de feestavond hoeven te genieten..
In het volgende en tevens laatste artikel gaan we in op hoe de communicatie vooraf verloopt, hoe zien
de meeste avondfeesten eruit zien en trekken we de conclusie!

#bruiloftband #trouwfeest #avondfeest #bruiloftmuziek #bruiloftentertainment #ceremoniemuziek #feestband #trouwband #groovepiano

