Hey Hallo,
Fijn dat je ons gevonden hebt.

4.

Wij brengen wij pop-, rock- en folkcovers van de jaren ’50 tot het recente heden.
Vanuit een heel breed gamma is ons doel feest en ambiance te brengen op menig
evenement.
Eind 2018 bestonden we 15 jaar en dat geeft een pak ervaring die we de
komende 15 jaar graag meenemen. Deze hebben we opgebouwd tijdens een heel
divers aantal optredens in binnen- en buitenland op grote en minder grote
evenementen. Die tijd heeft ons ook geleerd dat we gerust “feestgarantie”
kunnen geven, zij het wel onder enkele strikte afspraken, of noem het gerust
“organisatorische tips”, die we graag op voorhand even met jou overlopen zodat
jouw evenement en ons optreden een succes worden.
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Kijk je even mee?
6.
1. NerVeuS is een ambiance coverband:
Hieruit kun je meteen afleiden dat we helemaal geen achtergrondmuziek
brengen. We willen immers dat onze muziek over komt bij de mensen en
dat ze actief kunnen meedoen met dansen en zingen. Een minimum van
95db LAeq/15min (95 decibel, gemiddeld gemeten over 15 minuten) is
het minst nodige. In kleine zaaltjes zal dat meestal luid over komen o.w.v.
de drum. Die kunnen we immers niet stiller zetten.
2. NerVeuS staat op een podium:
NerVeuS maakt graag contact met het publiek. Meer nog, we vinden
interactie met het publiek zeer belangrijk. Een podium is daarbij een erg
belangrijk medium. Iedereen kan ons zien en zo deelnemen aan het
optreden. Een podium is voor ons een onmisbare springplank naar
ambiance. (een STEVIG podium van 5m x 4m en een hoogte van minimum
20 cm tot 30 cm in een kleine zaal of van 60 cm tot 1 m in een grote zaal
of tent of openlucht).
3. NerVeuS ‘in the spotlight’:
90% van de mensen gaat niet dansen als er teveel licht aan is. Het feest
komt daardoor veel later of zelfs niet op gang. Daarom kiezen we als band
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voor sfeerlicht en geen wit licht, daglicht en al zeker niet voor TL-lampen.
Lichten uit en Spots aan!
NerVeuS eet graag met je mee – maar niet tijdens het optreden:
Als mensen aan het eten zijn, kunnen ze niet dansen of meezingen. Dit is
heel vervelend voor de band die daar staat te spelen en ingehuurd is om
ambiance te maken. Daarom zullen we niet starten met het optreden als
er nog gegeten moet worden of zo nodig het optreden stil leggen indien
tijdens een optreden het buffet open gaat.
NerVeuS houdt van een staand publiek:
Beperk het gebruik van lage tafels met stoelen, werk met staantafels. De
drempel om vanuit een staantafel mee te doen met dansen en zingen, is
veel lager dan bij een stoel. Het feest zal veel sneller op gang komen! Als
mensen eenmaal zitten, zijn ze niet snel geneigd om nog op te staan.
Indien er toch enkele tafels voorzien moeten worden, zet die dan zeker
niet voor aan het podium bij de boxen.
NerVeuS – aan één stuk:
Speeches, sketches, lange mededelingen of andere langere
onderbrekingen tijdens een optreden werken sfeerverlagend en daarom
doen we er niet aan mee. Voor of na het optreden is er tijd genoeg om
deze zaken te doen.
Leven voor en na NerVeuS:
Vermits we nog allemaal werkende mensen zijn (ja ook op een zaterdag),
is het voor ons onmogelijk om voor 18.30u te vertrekken. Dus opstellen
en soundchecken ver voordat een optreden begint is niet mogelijk.

Kan je jezelf hierin vinden? Dan zijn wij gegarandeerd de ambiance coverband
voor jou evenement en gaan we graag met jou in zee!

