SKIPPA-BIO feb 2019

Winnaar Publieksprijs Paradiso - 30 x 20 minuten festival 2016 – Pinguïn Radio
SKIPPABEAT is al jaren die energieke Bredase ska-formatie, die elk café, zaal, feesttent of festival op
zijn kop weet te zetten met hun “rocksteadyreggaepunkwhateverska”. De show is pas geslaagd als
het publiek een grote dansende massa is. De connectie die de bandleden met elkaar hebben is goed
te zien en te voelen. De band geeft zich volledig en de muziek klopt helemaal. Dit hebben ze onder
andere al laten zien bij shows in Paradiso te Amsterdam, Bibelot te Dordrecht, 013 te Tilburg, en
natuurlijk ook al in de eigen stad tijdens Bevrijdingsfestival Breda, als afsluiter van de 21e
POBparade, als voorprogramma's in de grote zaal van Mezz en Sound Dog en op het Breda Barst
festival in het Valkenberg. Deze zomer stonden er nog een paar duizend man in het Valkenberg park
te dansen op hun muziek tijdens Palm Parkies Pop. Hoogste tijd dus om samen met SKIPPABEAT er
We’ll see you soon!! Skanking in front of our stage!!

“Ska met een hoofdletter, punk met een knipoog, aanstekelijk als een
malle”.
SKIPPABEAT is:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonny Mahonie – zang
Mark Deenik - gitaar
Dirk Kleemans – bas gitaar
Hans Albers – drums
Renate de Jong – sax
Sander Martinet – toetsen en trompet
Marco Damen – trombone
Tim Schrijver – percussie

Shows 2018:
•
•
•
•
•
•
•

02-04 – Breda – afsluiten POB parade – Het Hijgend Hert
26-05 – Oosterhout – Factor 30 festival – De Warande
09-06 – Groningen – afsluiten Skasjock festival – EM2
22-06 – Breda – support Gallowstreert – Mezz
14-08 – Breda – afsluiten Palm Parkies Pop - Valkenbergpark
25-08 – Hoeven – Wedding Fest (priv)
22-09 – Gouda – Gouds SKAasfestival #2 – Studio Gonz

•
•
•

27-10 – Breda – Sweet 16 party (priv) – Bel Air
16-11 – Den Bosch – On The House – W2
15-12 – Breda – Haagse Poort Live – Haagse Poort

Vergeet niet:
- Onze show is pas geslaagd als het publiek één dansende massa is!
- Resultaten uit het verleden bieden zeker garantie voor de toekomst! SKIPPABEAT werd in 2016
niet voor niets als publiekswinnaar gekozen tijdens het 30 x 20 Minuten Festival in Paradiso
Amsterdam.
- Met onze bijna 900 volgers op Facebook hebben we een grote achterban waarvan we de
harde kern vaak terugzien voor ons podium!
- We zijn toffe en relaxte muzikanten die er op, achter en voor het podium een feestje van
maken!
Gegroet,
SKIPPABEAT
Promo video 2019: https://youtu.be/eBUXAZSZJw0
Meer info en foto's:
https://www.facebook.com/skippabeatNL/
Meer video's:
https://www.youtube.com/channel/UC93B9_iPyXT_LshmOgQawJQ
Meer muziek:
Spotify: https://open.spotify.com/artist/3bOukEWTf5rJq3fXRO6x4N
Apple Music / iTunes: https://itunes.apple.com/nl/artist/skippabeat/1382613606
Deezer: https://www.deezer.com/nl/artist/14752261
Web: www.skippabeat.nl

