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Op 8 december om 16.30 uur presenteert The Garden Of Love zijn
nieuwe CD, UPSIDE DOWN. Met hulp van Johnny de Mol is in 2010
voor het programma “Down met Johnny Rocks” de rockband The
Garden of Love opgericht. De band bestaat uit jongeren met een
passie voor muziek en een verstandelijke beperking. Nadat de
opnames voor het programma waren afgelopen is de band zelf
verder gegaan. Op 8 december a.s. brengen ze hun tweede CD uit,
UPSIDE DOWN, waarvoor u voor de presentie
van harte wordt uitgenodigd.
De band bestaat anno 2012 uit Andre Reimes: zanger gitarist en liedjesschrijver, Mike Walker: gitarist, zanger en
liedjesschrijver, Nils Moor: drummer en Tobias Rabelink:
bassist. Albertine van Walsum, de
zangeres, is na de tv – serie gestopt
met de band.
Tijdens de opnames van de tv – serie heeft de band heel wat
mee gemaakt. Ze hebben geleerd om samen muziek te maken,
Ze hebben zangles van Miss Montreal gehad, een soundcheck
gedaan voor het optreden van Kane in de Ahoy, een foto shoot
door de beroemde fotograaf Kees Tabak, een cd opgenomen
in De Basement Studio van Bas van Wageningen van Di-rect
en een eerste CD uitgebracht met de titel “EVAN”.
Er waren veel hoogtepunten. Zoals het optreden op 5 mei op
het bevrijdingsfestival van Zwolle; als echte “VIP’s” zijn ze
erheen gevlogen in een helikopter. De presentatie van de
CD bij Giel Beelen van 538, op bezoek bij Paul de Leeuw,
met een geweldige afterparty en
een optreden op Pinkpop. Ze
speelden de sterren van de hemel.
Het was de enige band, die een
toegift mocht geven!
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Vanaf juni 2010 is de band zelfstandig door gegaan met
oefenen, liedjes maken en optreden. Regelmatig oefenen ze
nog steeds in de Muziekschool van
Heemskerk onder leiding van Hans
Chialastri en Leida Out. Hans is voor
zijn inzet voor The Garden of Love
benoemd tot “IJmonder van het jaar
2011”. Een hele eer!
De optredens zijn ook doorgegaan. Zoals Dolphinn Rocks in
Heiloo, een optreden in de stationshal van Den Haag
Centraal, in de Mozarthof in Hilversum, in het Witte Theater in
IJmuiden, met Koninginnedag – om er enkele te noemen. En
niet te vergeten een optreden op de stip van het Olympisch
Stadion met Waylon op het gala voor de
gehandicaptensport. De meeste optredens zijn te bekijken
op You Tube.
Tot grote verrassing kreeg de band van de voorzitter van de
Stichting Laren Jazz, de heer van den Brink, een gift van
overhandigd van ! 5.000,- ! Dankzij deze gift is het mogelijk
een tweede cd uit te brengen. Een
grote wens van de bandleden.
Eind juni 2012 is de band weer De
Basement Studio van Bas van Wageningen ingedoken om
een tweede cd op te nemen. Deze is nu klaar en wordt op 8
december om 16.30 uur aan u, de pers, het publiek en hun
fans gepresenteerd. Op de CD met de titel “Upside Down”
staan nummers met aansprekende titels. Titels zoals
Dogshit, Upside Down, Sunday Drunk Punch. Samen met
de al uitgebrachte single Evan is het een mooie cd
geworden.
Voor de presentatie van de CD UPSIDE DOWN op zaterdag 8 december om 16.30
uur wordt u uitgenodigd in de NOZEM EN DE NON, A. Verherentstraat 1, 1961 GD
te Heemskerk. Uiteraard zullen de mannen vier nummers live ten gehore brengen.
De CD is tijdens de presentatie voor ! 10,- te koop. Daarna is deze te bestellen via
de mail, ! 10,- exclusief verzendkosten, info.thegardenoflove@gmail.com
Op zaterdag 8 december is er vanaf 20 uur in De
NOZEM EN DE NON een presentatie van de
popcursus, die in de Muziekschool gehouden wordt.
The Garden of Love treedt hier op om 22 uur.
Kom je? Laat even weten via
info.thegardenoflove@gmail.com
Boekingen en/of andere vragen over The Garden of
Love : info.thegardenoflove@gmail.com

