BIOGRAFIE PRINZ KLAUZ
In 2012 won Prinz Klauz met de Heavy Metal Show op-een-haar-na de Clash of the Cover Bands
Benelux. Het jury commenteer (zie onder) miste z’n effect niet en leidde een lange reeks optredens
in, op grote en kleine festivals en poppodia. Inmiddels loopt de nieuwe TRIBUTE tour.
TRIBUTE TO THE HEROES
De nieuw “Tribute to the Heroes” show is een ode aan de helden van de rock and metal scene.
Vaandeldragers in heavy rock en metal zoals Metallica, Iron Maiden, Motorhead, Black Sabbath,
Ronnie James Dio, Judas Priest en Rammstein, worden afgewisseld met rock legendes als Led
Zeppelin, Foo Fighters, AC/DC, Muse en Heart. Je kunt prachtige samples en eigen muzikale
interpretaties verwachten, maar ook een optreden van vaste gastzangeres Hanneke Kuunders.
Een gevarieerd programma voor een breed publiek, want Prinz Klauz laat zien dat concessie-loze rock
en metal lekker toegankelijk kan zijn, vol met herkenbaarheid voor zowel de kenner als de leek.
PRINZ KLAUZ
Wat onveranderd is gebleven is het geluid, een dikke sound. Prinz Klauz wordt geroemd vanwege het
contact met het publiek en vanwege de strakheid van de band, vooral niet te verwarren met de
lichamen van de (mannelijke) bandleden. Enkele recensies: “Je vergeet gewoon dat het een
coverband is … een geweldige rocksound”; “Die gasten zijn erg goed op elkaar ingespeeld, ontzettend
strak, met een energie die je zelden ziet”; “Prachtig hoe het publiek er helemaal in op gaat”; “Een
uitgebalanceerde set met een hoog entertainmentgehalte”
Prettige jurycommentaren tijdens de 6 voorrondes die Prinz Klauz naar de finale leidde van de Clash
of the Coverbands Benelux 2012. In een uitverkocht 013 Tilburg en voor honderdduizenden TV
kijkers, stond Prinz Klauz met de Heavy Metal Show in de finale, ruim een jaar nadat de Clash editie
was gestart met bijna 1.000 ingeschreven bands.
PODIA
Naast de 013 Tilburg stond Prinz Klauz inmiddels in de Effenaar Eindhoven, De Vorstin in Hilversum,
Paard van Troje in Den Haag en een hele reeks van festivals en poppodia op het lijstje, waaronder
Paaspop, Lowlands, Graspop en Festyland. De band gedijt het beste als het letterlijk en figuurlijk de
ruimte krijgt om los te gaan, met hier en daar een vette knipoog. Want het hoeft allemaal niet zo
serieus.
BAND
John Klaus – Zang, percussie
Hanneke Kuunders – Zang
Marcel van Dorst – Gitaar, zang
Marchel Mertens – Gitaar, zang
Willem Verachtert – Basgitaar
Michel van Dooren – Drums, zang
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