Sandra Vanreys viert 35-jarig jubileum
Ze werd maar liefst acht keer uitgeroepen tot beste countryzangeres van ons land en
tevens ontving ze de award voor millennium countryzangers van Nederland. Sandra
Vanreys trok met haar muziek de hele wereld rond, zo liet ze op uitnodiging van de
Nederlandse ambassade haar zangkunsten horen op het Holanda Festival in
Guatemala. De geroutineerde Achterhoekse staat 35 jaar op de planken en dat wil ze
vieren met een groot jubileumconcert op zondag 11 november in de Hofnar in Aalten.
Sandra Vanreys staat bekend als een veelzijdige singer-songwriter. Ze schitterde voor 42 miljoen
Amerikaanse televisiekijkers in de show ‘Nashville Now’, ze toerde in haar lange carrière onder meer
door België, Duitsland, Engeland, Oostenrijk, Canada en de Verenigde Staten. Tegenwoordig begeleidt
ze veel jeugdig talent. Laura van Kaam (winnares The Voice Kids 2014), Mitch Lodewick (Finalist Idols
2017) en Meike Ubbink (Battles The Voice Kids 2015) kregen allen les van Sandra Vanreys. “Het is
mooi om mijn ervaringen door te geven aan de volgende generatie.”
Bijzonder gastoptreden
Het 35-jarig jubileum kan natuurlijk niet stilletjes de revue passeren. ‘The Godfather of Dutch Country
Music’ – Ben Steneker - maakt bij het jubileumconcert zijn opwachting. “Dat is geweldig. Hij heeft mij
eigenlijk ontdekt en heeft mij in het begin van mijn carrière begeleid. Ben is de tachtig ruimschoots
gepasseerd en treedt nog steeds op”, zegt de glunderende jubilaris. Naast Ben Steneker klimt ook zijn
dochter Carmen op 11 november het podium op. Daarnaast deelt Vanreys de bühne met Erwin Stolte
en speelt ze met het ‘trio Sandra Vanreys’, dat buiten haarzelf bestaat uit Pauline en Marius Duurland.
American Unlimited staat garant voor de muzikale begeleiding
Kaarten kosten €15 per stuk en zijn vanaf vrijdag 28 september verkrijgbaar bij Primera Aalten,
Meneer Kees (Aalten) en Messink & Prinsen. Kaarten kunnen ook gereserveerd worden via
www.sandravanreys.nl. Het concert vindt plaats op zondag 11 november en start om 14:30 uur. Rond
18:00 uur wordt het laatste nummer gespeeld.

Erwin Wamelink TextPress
www.text-press.nl
erwin@text-press.nl
06-12226522

Bredevoortsestraatweg 173b
7121 MJ Aalten
KVK: 70134081

