Na een lange tour met hun debuutalbum ‘Where We’re Coming From ’
presenteert Silver Pockets Full nu hun nieuwe EP ‘Stay Close’. Hierop
vertellen vijf ijzersterke nieuwe songs het verhaal van de opoffering
voor de liefde. Deze songs vormen, naast ander nieuw materiaal, de
ruggengraat van een nieuwe tour langs clubs, cafés, festivals,
radioshows en huiskamers.
Vluchtgedrag. Ongeduld. Zelfoverschatting. Perfectionisme.
Doodgaan. Paniekaanvallen. Stuklopende relaties. Verlatingsangst.
De thematiek van de songs van Silver Pockets Full voorspelt een
zware avond. Niets is minder waar. De indiepop-band verpakt zijn
boodschap soulfull, catchy en feelgood. De shows van Silver Pockets
Full zijn altijd positief en energiek. Met mooie teksten en indringende
muziek, ergens tussen Counting Crows, Racoon en John Mayer
kruipt de band onder je huid en blijft daar doorbroeien.

Ook interesse in een concert in jóúw huiskamer?
Leuk! Neem gerust contact met ons op om te
kijken wat de mogelijkheden zijn!

Wat kost een huiskamerconcert?
We rekenen € 200 excl. 9% BTW voor een huiskamerconcert in de regio
Rotterdam (rondje Spijkenisse/Brielle/Delft/Rotterdam). Buiten die regio
komt hier nog een reiskostenvergoeding bij. Bij speciale of bijzondere
verzoeken en extra’s maken we een offerte.
Wat krijg ik daarvoor?
Een middag of avond een concert van de hele band, met een maximale
duur van 2 uur.
Hoelang van tevoren moet ik boeken?
Onze agenda loopt best snel vol. Houdt rekening met ongeveer twee
maanden. Maar soms valt het mee.
Hoe werkt zo’n huiskamerconcert?
Als we bij je komen spelen hopen we dat het mogelijk is van je huiskamer
een beetje een klein concertzaaltje te maken, waarbij de band aan één
kant staat en de stoelen / zitplekken op de band gericht zijn. Wij nemen
zelf instrumenten en versterking mee en wat sfeerverlichting en aankleding. We spelen op een behoorlijk laag volume, dat geen overlast
veroorzaakt voor buren of huisdieren.
Wat spelen jullie zoal?
We spelen alleen eigen werk, geen covers of verzoeknummers. Je kunt
onze eerste CD op Spotify vinden of op onze site. Bij een huiskamerconcert spelen we onze liedjes in een ‘uitgeklede’, akoestische versie.

Kan ik jullie ook boeken voor een feest?
Dat kan zeer zeker, maar niet in de vorm van een huiskamerconcert.
Onze ervaring is dat de combinatie van een (verjaardags)feest met een
huiskamerconcert écht geen goede is.
Wat moet ik doen als ik een huiskamerconcert organiseer ?
Wat goed werkt is dat je in je kennissen- en vriendenkring mensen
gericht uitnodigt voor een huiskamerconcert en je huiskamer ook een
beetje zo opstelt dat mensen actief gaan luisteren naar de muziek. Voor
ons zorgt dat ervoor dat we bij onze liedjes ook de verhalen erachter
tussen de liedjes door kunnen vertellen. Dat maakt het heel intiem en
voor iedereen vaak een hele toffe ervaring. En in de pauzes kan er dan
lekker gekletst en gecaterd worden.
Hoe kom ik in contact met jullie?
Je kunt ons bellen op 06 – 55 37 74 47 (Edwin) of
mailen op info@silverpocketsfull.nl of
direct boeken via www.gigstarter.nl/artiesten/silver-pockets-full
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