A night with
Bonnie Raitt & friends
Zin in een muzikale avond vol kippenvel en energie? Bezoek dan de nieuwe theatervoorstelling van Linda
Smeets: A night with Bonnie Raitt & Friends.
Recht in je hart
Met haar warme, unieke en veelzijdige sound raakt deze gevoelige zangeres je recht in je hart met songs
van Bonnie Raitt & Friends.
Bluesy en groovy
Linda: ‘Ik vind Bonnie Raitt zo’n stoer wijf! Ze is cool, groovy, ongepolijst en tegelijk vol controle. Maar
bovenal komt ze echt bínnen bij je.
‘Luister tijdens mijn show naar het verhaal van Bonnie en raak ondergedompeld in haar bluesy, country
songs.’
Persoonlijk en afwisselend
Begeleid door talentvolle muzikanten zet Linda opnieuw een afwisselende en persoonlijke show neer. Van
nummers die je ontroeren tot acts waarbij stilzitten onmogelijk is! En het speciale gevoel dat deze avond
alleen voor jou is.
Geniet van A night with Bonnie Raitt & Friends, de verrassende theatervoorstelling waarbij je alles
om je heen vergeet! Ook als je geen cowboy boots draagt.
————————————————————————————————————————
Over Linda Smeets
De overeenkomst tussen de country- en blues covers en haar eigen nummers is dat er een intens, groots
gevoel in zit met een verhaal. Nummers die vanuit haar tenen komen en door heel haar lijf stromen.
Linda’s stem is het beste te omschrijven als een mix van KT Tunstall, Kiki Dee en Karen Carpenter.
In januari 2018 stond Linda voor het eerst met haar eigen show ‘South by South’ in het theater. Eerder
trad Linda op met succesvolle artiesten als Rowwen Hèze, Leoni Jansen en Guido’s Orchestra. Ook bracht
zij een album uit: ‘Proudly presenting myself’. Sinds 2010 runt Linda haar zangschool ‘Zang en Co’ met
vestigingen in Den Haag en Weert.
www.facebook.com/lindasmeetsmusic - www.instragram.com/lindasmeetsmusic - www.lindasmeets.nl
Reacties uit het publiek tijdens ‘South by South’:
‘Je hebt me tot tranen geroerd!’
‘Het leek alsof je speciaal voor mij zong, zó persoonlijk was de avond!’
‘We zijn twee keer bij een concert van Emmylou Harris geweest, maar zij heeft ons nog nooit zo ontroerd
als jij dat vanavond hebt gedaan!’
‘Muziek raakte me nooit, maar vanavond kreeg ik het koud, warm, kippenvel, het maakte van alles in me
los!’
‘Een mooie avond, met een fantastische band!’
Te boeken vanaf 2 - tot 5 muzikanten.

