PERSBERICHT

VLAANDERENS ENERGIEKSTE PARTYBAND SWOOP KOMT NAAR MAKRO EKE
OP ZATERDAG 07/02
Eke, 6 februari 2015 – Na een pauze van 3,5 jaar is SWOOP terug, met een nieuwe CD ‘We
gaan er voor’ én met een nieuwe reeks concerten. De band rond frontzanger Filip D’haeze
komt naar Makro Eke op zaterdag 7 februari om 14u om te tonen waarom ze een graag
geziene gast zijn op vele zomerpodia. Ambiance, sfeervolle nummers en vooral tonnen
energie zorgen er voor dat geen toeschouwer stil kan blijven staan als de SWOOP-brigade
op dreef is.
SWOOP bestaat intussen al 13 jaar en stond de
afgelopen jaren op talloze Vlaamse podia, waar ze
steevast voor ambiance zorgden. In de hitlijsten scoorde
SWOOP geen monsterhits maar toch kregen hun
interpretaties van klassiekers als ‘Het kleine café aan de
haven’, ‘Country Roads’ en ‘Speedy Gonzales’ heel wat
bijval. 3,5 jaar geleden besloot de groep – ietwat
uitgeblust – er de stekker uit te trekken.
Vandaag blijkt dat de lokroep van de muziek en de podia
echter te groot was. SWOOP is terug en hoe. Filip en zijn
4 SWOOP-girls hebben een nieuwe CD uit, die
toepasselijk ‘We gaan er voor’ heet en hiermee gaan ze de komende maanden menig zalen
en podia onveilig maken. De singles ‘Ik wil je’ en ‘We zingen oelala’ zijn intussen al
uitgebracht en zullen ongetwijfeld de revue passeren tijdens het miniconcert bij Makro Eke.
Na het optreden maken de bandleden nog wat tijd vrij voor een signeersessie en een
babbeltje met de fans. Kortom, wie op zoek is naar wat entertainment en plezier in deze
koude en natte dagen, weet waar heen op zaterdag.
Optreden & signeersessie
Zaterdag 7 februari om 14u
Makro Eke - Savaanstraat 1 - 9810 Eke
Voor meer persinformatie en/of beeldmateriaal, contacteer de woordvoerster. Julie Stordiau –
julie.stordiau@makro.be – Tel. 03 328 90 07
Over Makro
Makro opende zijn eerste winkel in 1970 te Deurne en ondertussen telt België 6 Makro-winkels. Met zijn meer
dan 60.000 items per winkel, zijn er weinig of geen productcategorieën die je hier niet vindt. Zowel food als
non-food, indoor en outdoor is het assortiment een combinatie van gereputeerde merkproducten en uiterst
scherp geprijsde en kwalitatief hoogstaande eigen merken. Sinds een aantal jaar kan je ook als particulier een
Makro-kaart aanvragen. Voor meer informatie, surf naar www.makro.be.

