“

Wij zingen live voor u de popnummers uit
de 60’er en 70’er jaren tot heden. Zoals The
Mama’s & The Papa’s, Sonny & Cher, John
Legend, Adele, Billy Joel, Vanessa Williams,
Neil Diamond, Caro Emmerald.
Maar ook de mooiste duetten van wereldfaam van
Dana Winner & Frank Gallan, Marco Borsato &
Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti & Celine Dion,
Andrea Bocelli & Sarah Brightman, Michael Buble
& Laura Pausini, Frank & Nancy Sinatra etc.

Een professioneel duo met de passie voor zingen.

“

Voor een allround optreden met entertainment
van het begin tot ‘t end. Met een mix van diverse
stijlen maken wij een schitterend en zeer gevarieerd
programma. Voor u de juiste keuze
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Repertoire voorbeelden:

U wilt :

Dream a little dream - Ella Fitzgerald

Smile - Nat king Cole
Pastorale - Liesbeth List
& Ramses Shaffy / Something
stupid - Frank & Nancy Sinatra / All I
ask of you - Josh Groban & Kelly
Clarkson / Vivo per lei - Andrea Bocelli

Popmuziek
Easy listening / jazz
60’er en 70’er jaren tot heden
Nederlandse feestmuziek
Strauss medleys

& Sarah Brightman / Neh Nah Nah Nah Vaya Con Dios / Sway - Michael
Buble / O sole mio - De drie Tenoren

Hollandse medleys
Licht klassiek
Napolitaans, opera, operette

Mama - Il Volo

“

Musical
Kijk ook eens naar ons repertoire

Het professionele duo Peter & Anja

mogelijkheden en aanbod op

heeft alles in huis voor een gezellige middag of

onze website.

avond met live gezongen, afwisselend repertoire.

”

www.peterenanja.nl

Uw tevredenheid is onze tevredenheid

“

U wilt een TOP feest op maat
gemaakt. Verrassend gezellig
met een zeer afwisselend
repertoire! Of het nu gaat
om een presentatie, (jaar)
vergadering, borrel, diner,
jubileum of een groots
personeelsfeest, wij verzorgen
de muzikale invulling.

”

