Silly Coincidence

Uit de resten van No End, NV Akoestisch en de Garlic Butter Blues
Band ontstond in de zomer van 1999 Silly Coincidence (wat zoveel
betekent als “stom toeval”). Gunther Melis en Bart Vermeiren vonden
het tijd om samen nog eens wat muziek te maken. Puur voor de lol,
zonder echte ambities, zonder verplichtingen. Omdat in groep muziek
maken altijd leuker is.
Gunther en Bart stelden een gezamelijke liedjeskaft samen en vonden
in Kristien Sysmans een geschikte bondgenoot. Met z’n drieën komen
ze sindsdien op regelmatige basis samen om te zingen en te spelen.
Na enkele maanden samen gespeeld te hebben, werd gezocht naar een
menselijke ritmebox. Steven Agemans was de geknipte man, en sinds
2001 een belangrijke medemuzikant.
In 2009 vierden we onze 10de verjaardag met een verjaardagsconcert
met 7 gastmuzikanten. Eén van hen is gebleven. Marlies Dens speelt
piano en verrijkt ons muzikaal kleurpallet.

Bart Vermeiren : zang, gitaar en mandoline
Kristien Sysmans : zang en accordeon
Marlies Dens: piano
Gunther Melis : bas, gitaar en zang
Steven Agemans : drums
Contactadres :

Bart Vermeiren
03/314.90.39
stomtoeval@pandora.be
Bekijk onze Facebook pagina of surf naar:

www.silly-coincidence.be

Met covers van onder andere The Waterboys, CCR, Absynthe minded,
Editors, Noordkaap, Admiral Freebee, Raymond van het Groenewoud,…
laveren ze tussen pop, rock en folk. Een breed repertoire met als
belangrijkste doelstelling: zelf plezier beleven aan de muziek en dit
plezier delen met de toehoorders.
Gitaar, bas, drums, accordeon, piano, mandoline en de menselijke stem
vormen de ingrediënten voor ongecompliceerde muziek zonder beats,
maar met een hart.
Silly Coincidence is ondertussen uitgegroeid tot een groepje met een
goed gevulde agenda. In het verleden fleurden we reeds enkele grote
evenementen op zoals Duireca en Merksplas Feest, maar ook feestjes
van alle slag, een gezellig café-optreden, de muzikale ondersteuning van
een koopdag t.v.v. 11.11.11., Meermarkt en ga zo maar door.

Demo op aanvraag!

