Feest-Rockband Paper Plane staat vooral bekend als cover band.
Bekende Nederlands en Engelstalige liedjes worden voorzien van een klodder vet en gedoopt
in een aanstekelijke rocksaus. Een optreden van Paper Plane raakt je in hoofd en heupen,
waarbij de liedjes in het feest der herkenning met de nodige humor voorbij komen.
Paper Plane kan inmiddels rekenen op bekendheid en aanhang in heel Nederland.
Vooral na de lancering van hun recente single ’16 jaar’ is het hard gegaan.
Doel van de single was het bereiken van een breder publiek. Dat is gelukt, en hoe!
‘16 jaar’ werd in samenwerking met muziek producent Edwin van Hoevelaak opgenomen in
de Holtense Rooftop Studio’s. Van Hoevelaak schreef en produceerde hits voor artiesten als
Wolter Kroes, Nick & Simon, Dré Hazes, Thomas Berge en Jeroen van der Boom.
De single is afkomstig van het binnenkort te verwachten mini album ‘samen’, wat tevens ook
de single opvolger van ’16 jaar’ zal worden. Met ‘samen’ horen we ook meteen weer het
onmiskenbare stampende geluid van deze band.
Met de single ’16 jaar’ is het niet voor het eerst dat de band met eigen werk komt.
Een jaar geleden werd de single ‘we vieren het leven’ onder grote belangstelling gelanceerd.
De single werd bijzonder goed ontvangen door de regionale en nationale radiostations in
Nederland en België.
Goede bekende van de band, Bonnie St.Claire, reikte de single uit aan de bandleden.
Paper Plane bracht samen met de bekende zangeres en De Bombita’s een live versie van haar
top 10 hit ‘Bonnie kom je buiten spelen’ uit op YouTube.
Voor de band is het een logische stap om eigen werk uit te brengen. We staan voor de volle
100% achter onze liedjes. We zien kansen en we hebben de lat hoog gelegd.
De lancering en promotie van de single en de cd is hier ook op gericht. Met de ondersteuning
van de Van Hoevelaak Entertainment Group, Impact Artist Promotions en de beste aanhang
die je als band kan wensen gaan we de toekomst vol vertrouwen tegemoet.
Feesttenten, festivals, zalen, kermissen, de plaatselijke kantine of in het café.
Binnenkort staan we bij jou in de buurt!
Paper Plane is (v.l.n.r.):
Arne Meintjens – zang
Jeroen Wind – gitaar
Guido Havelaar – basgitaar
Kick Tuijn – gitaar
Patrick de Jong – drums

