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Welkom op de site van Let's Move!

Let’s Move is opgericht door Mike. Hij heeft jarenlang in diverse bands gespeeld als Maxim, de
Firma, Ticket to go en wilde toch de stap wagen om zelf iets nieuws op te starten met als
resultaat de band Let's move.

Let’s Move draait inmiddels al vele jaren mee in het entertainmentcircuit. De band heeft al
met tal van artiesten samengewerkt zoals Arne Jansen, Danny Christian, Gordon, de 3J's, Grad
Damen en Henny Thijssen.

Let's Move brengt met een repertoire van meer dan 300 nummers de grootste hits uit de jaren
60, 70, 80, 90 tot en met de hits van vandaag.

Met zijn ritmische begeleiding van drums en percussie zet Mike de zaal goed op zijn kop. Ook is
hij achter het keyboard te vinden en
zingt hij nummers van o.a. Frank Sinatra, Rene Froger, Robbie Williams en Kane. Ook in hits
van Andre Hazes, Jannes en andere Nederlandstalige artiesten komt Mike vocaal goed tot zijn
recht.
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Gerard weet de zaal voor zich te winnen met zijn fantastische stem en entertainment. En weet
altijd het publiek weer te overtuigen van een feest! ook bespeeld hij de keyboards in lets move.

Let’s Move kan worden ingezet op allerlei feesten en partijen in zowel grote als kleine zalen,
cafés en feesttenten. De musici maken van elke bruiloft, jubileum of bedrijfsfeest een
onvergetelijke gebeurtenis.

Let's Move is te boeken in de volgende formaties:

Mike solo.
Mike & Gerard als duo.
Mike en Gerard uitgebreid met gitarist of blazer in de XL formatie.

Daarnaast kan in overleg een bezetting geheel naar uw wens gevormd worden.

Let’s Move heeft de beschikking over een mooie lichtshow en uitstekende geluidsinstallatie, die
naar uw wensen afgestemd wordt op ieder soort feest. Let’s Move heeft de uitstraling die bij uw
feest past en die uw feest uniek maakt!
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