The Wieners
Vintage Rock'n'Roll uit de fifties! The Wieners spelen zowel grote hits als B-kantjes van Buddy
Holly, Johnny Cash, Elvis Presley, Everly Brothers, Johnny Burnette, Roy Orbison, Eddie
Cochran en nog veel meer.
Het nieuwste album 'Bird Dogs' is een eerbetoon aan The Everly Brothers. Voor alle info, zie
www.everlybrothers.nl. De plaat is geheel live opgenomen, net als de eerder verschenen ode
aan Buddy Holly & The Crickets 'Just Like Buddy Holly, zie: www.buddyholly.nl. Die CD en het
bijbehorende theaterprogramma werden juichend ontvangen met als gevolg: heel veel liveoptredens, oa bij De Wereld Draait Door en airplay op de landelijke radio.
The Wieners staan steevast meer dan 100 keer per jaar op het podium wat ongekend is voor
een rock'n'roll-band. Doel van de band is het in leven houden van de meest oorpronkelijke
popmuziek, op de manier waarop die in de jaren '50 werd gespeeld. Pure muziek met
virtuoos gitaarwerk en topklasse samenzang. Voor liefhebbers is het écht genieten - en voor
alle anderen: een zeer prettige kennismaking met de swingende, traditionele Rock'n'Roll!
Momenteel wordt gewerkt aan een live Johnny Cash Tribute-CD ism de bekende
Countryzanger Dick van Altena. Zie www.johnnycash.nl. In oktober 2015 werd het 10-jarig
bestaan gevierd met onder andere een tweede tour in Zuid-Engeland.
Booking info
The Wieners komen uitstekend tot hun recht op festivals, in theaters, in cafés, op feesten,
buitenpodia, carmeetings, tuinfeestjes... Ook op kleine gelegenheden want ze hebben weinig
ruimte nodig! Swingend máár kan ook op zeer laag volume, bijv recepties. Niet de ideale
band voor biertenten en wilde studentenfeesten. Een optreden duurt max 3x45 minuten.
De band heeft zelf een compacte geluidsset tot 200 personen, met klein licht. The Wieners
verzorgen graag zelf hun pauzemuziek.
De band treedt ook op als duo voor kleine podia en akoestische serenades: Two Wieners.
Nu ook te boeken voor festivals en buitenevenementen: Two Wieners Go Camping!
Complete Rock'n'Roll-avond met band, dansers en DJ? Zie: www.hihosilver.nl/jukeboxjive.
Je kunt The Wieners ook boeken als Buddy Holly-, Everly Brothers- of Johnny Cash-tribute, al
dan niet met gastmuzikanten/-zangers. Neem even contact op voor de mogelijkheden.
Check ook
Website The Wieners: www.rockabillyband.nl
Facebook: www.facebook.com/thewieners
Hi Ho Silver Management: www.hihosilver.nl/thewieners

The Wieners CD-reviews & highlights...
BillyBop.be: "Just Like Buddy Holly is exactly what this CD brings! A collection of great tunes
that sound just like the man himself!".
Roostville: "Oh Boy! Wat is dit goed... Zulke kwaliteit zonder truukjes".
BlackCat Rockabilly Europe: "All three are great singers... they do a fantastic job in spreading
the rock'n'roll gospel to a very large public".
Boppin' Around: "Een zeer smakelijk bereid hoofdgerecht dat ik van harte kan aanbevelen...
zeer authentiek geluid en uitblinkend in samenzang... Klasse, jongens".
Backline Popmagazine: "Voor liefhebbers van de swingende sound van de fifties een
aanrader. Mijn advies: kopen".
Rootsville: "Je zou haast denken dat ze er enkelen van daar boven hebben laten afdalen... Dit
is niet een CD van een Nederlandse band maar een verzameling originele 50s vintage songs".

Gekozen tot Beste Band van Rock'n'Roll Street Terschelling, live bij De Wereld Draait Door,
Radio 5 Nostalgia, Omrop Fryslan, Omroep Brabant, interviews en airplay Radio 1 (B) en
Radio 1 (NL). Meer dan 1000 optredens oa: The Winning Post Rock'n'Roll Club Twickenham
(UK), Norsk Country Treff (NO), Rheinbach Classics (D), Kolding Country (DK), Rock & Roll
Festivals Akersloot, Franeker, Vorselaar (B), Béthune (F), Esslingen (D), Les Costes (F), Rock
Around The Jukebox; meetings oa American Wheels, TT Circuit Assen, Circuit Zandvoort;
theaters oa Hofnar Valkenswaard, Poorterij Zaltbommel, Schalm Veldhoven, Schaffelaar
Barneveld; West End Social Club Woking (UK), An Evening With The Blues Tiel,
(Ge)Varenwinkel Blues & Roots Hechtelt (B), Cruise Inn Amsterdam, Paris Rock Club, London
(UK), Big Texas BBQ Den Haag, 013 Tilburg; bedrijfsfeesten: DAF Trucks, ASML, Philips eva.

Feb 2016 + Nov 2016: tours Engeland oa London, Woking, Crawley en Colchester.

The Wieners Setlist
Het repertoire is breed en afwisselend: rock'n'roll, sixties, country, rockabilly, ballads…
Op verzoek wordt elke rock'n'roll-hit gespeeld!

Meer weten?
Info, video's, agenda zie de website: www.rockabillyband.nl of bel 040-2075747.

cd-covers en Wieners-logo Xavier Teerling

