
 
 

Presenterer 
 

A TRIBUTE TO AMERICAN SOUL DIVA ETTA JAMES 
 

 
 
Vi er stolte av å kunne presentere dette unike bandet fra Nederland:  
The Etta James Experience er et band med 11 fantastiske musikere riktig 
antrukket som leverer en meget sterk hyllest til Etta James, "The Grand Lady Of 
Soul", som gikk bort i 2012. Med The Etta James Experience garanterer vi et 
fengende og spennende show med bunnsolid sjel, fylt med blues, funk, soul, rock’n 
roll og jazz. Bandet består av 11 meget erfarne musikere fra øst i Nederland og med 
Hollands egen «Lady Of Soul, Rock’n Roll og Rhythm’n Blues, Floor Kraayvanger 
som glitrende bandleder, blir dette bare en topp opplevelse.  Floor har vært en fan av 
Etta James i mange år nå, ikke bare på grunn av Ettas svært imponerende stemme, 
men også for hennes evne til å blande de ulike stilartene denne musikken innehar. 
Det er nettopp akkurat dette Floor er kjent for i hjemlandet. Bandet ble dannet i Mai 
2013, og alle medlemmene er håndplukket blant eliten av Hollandske musikere som i 
mange år har hatt fast plass på den Nederlandske og den internasjonale Blues- og 
soul scenen. Floors entusiasme og sterke fremdrift har ført til at dette er blitt ett 
dedikert og svært motivert band. To flotte kordamer, en utmerket blåse rekke på 4 
personer topper et ellers fantastisk band som øser ut klassikere som «Tell Mama», «I 
Just Wanna Make Love To You» og «Something’s Got A Hold On Me, for å nevne 
noen. Andre hits fra 50-tallet som «Dance With Me Henry» og «Pushover» kommer 
også. Det samme gjør selvsagt de autentiske blueslåtene «Rock Me Baby», samt de 
sterke balladene «At Last» og «I’d Rather Og Blind». TheEtta James Experience 
spiller dem alle. The Etta James Experience rett og slett rocker en hver scene og har 
kun besøkt Norge en gang tidligere, under Blues in Hell i 2015. Her gjorde de et 
uhyre sterkt inntrykk på veldig mange. I hjemlandet er bandet meget etterspurt og 
fyller alle sine konserter til randen og vi spår at det er kun et spørsmål om tid før de 
også gjør det «Worldwide»!! 
 

Så bra er nemlig THE ETTA JAMES EXPERIENCE. 



  
 
The Etta James Experience besår av: 
 
Floor Kraayvanger: Vokal 
Sjoerd Smeenk: Hammond/piano 
Mike Donkers: Gitar 
Patric Roes: Kontrabass/ bass 
Han Neijenhuis: Trommer 
Rob Key: Trompet 
Hans de Kleijn: Trompet /bugle 
Marcel Tiemessen: Tenor saksofon 
Pieter van de Venne: Bariton saksofon 
Lisz Siebenhaar: Kor/ back up vokal 
PennyLeen Krebbers: Kor/ back up vokal 

 
 
Vi booker nå festival og klubb datoer i Skandinavia for 2016. 

 
Ta kontakt for nærmere info/ booking 

 

 
Tlf. +47 95224677 
hellboss@online.no 
www.hellartisbooking.no 
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