Persbericht

VLAANDERENS POPULAIRSTE ARTIEST VAN HET MOMENT STAN VAN
SAMANG DOET MAKRO EKE AAN
Eke, 28 mei 2015 – Stan Van Samang is helemaal terug van nooit weggeweest. Zijn
prachtige covers in het populaire VTM-programma ‘Liefde voor muziek’ lieten zo’n indruk
achter op het Vlaamse publiek dat hij één van de meest gezochte zoekopdrachten in de
Ituneswinkel is. Zijn singles ‘Goeiemorgend, goeiendag’ en ‘A simple life’ staan momenteel
ook erg hoog genoteerd in de singleslijst van de Ultratop 50. En begin deze maand is zijn
nieuwe album ‘Liefde voor publiek’ uitgekomen. Redenen genoeg dus om zaterdag 30 mei
met stip aan te duiden in de agenda: op die dag komt Stan Van Samang langs in Makro Eke
voor een signeersessie.
Stan Van Samang werd bij het grote publiek bekend door zijn rol in
Wittekerke en later ook in films als Windkracht 10 en Vermist. Dat hij
een ongelofelijk zangtalent heeft, ontdekten we tijdens zijn passage in
het Eén-programma Steracteur Sterartiest. Stan werd uiteindelijk de
winnaar van deze wedstrijd en het leverde hem een platencontract bij
EMI Group op. Behalve nummers schrijven en zingen, speelt Stan
gitaar, drums en piano. Door het VTM-programma ‘Liefde voor muziek’
kent zijn populariteit nu ongekende hoogtes. Stan heeft recent een record gebroken: hij
staat met maar liefst 6 nummers in de Ultratop 50!
Op 30 mei komt Stan Van Samang langs in Makro Eke voor een signeersessie van zijn
nieuwste CD ‘Liefde voor publiek’. Op deze CD vinden we verschillende nieuwe nummers
terug, maar ook zijn gekende hits als 'Scars' en 'Poison'. Ook zijn beklijvende covers van
'Goeiemorgend, goeiendag' van Slongs Dievanons, 'Hard times' van The Scabs en de
Christoff-song 'Een ster' staan op deze CD. Plan dus alvast een tripje naar Makro Eke in op
zaterdag 30 mei en laat je exemplaar van zijn nieuwe CD signeren!
Signeersessie CD ‘Liefde voor publiek’
Zaterdag 30 mei om 16u - Makro Eke – Savaanstraat 1 – 9810 Eke
Voor meer persinformatie en/of beeldmateriaal, contacteer de woordvoerster Julie Stordiau
– julie.stordiau@makro.be – Tel. +32 (0)3 328 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. Of neem een kijkje op onze webshop
www.makroshop.be.

1

