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Irene-Louise ons eie
Meghan Trainor

Bitterbessie
dagbreek bitterbessie son

Ons voorblad is die gewilde Irene-Louise
van Wyk. Haar treffers sluit in liedjies soos
'Hou jou hande van my lyf af", en
"Sjampanje". Haar nuutste treffer "Iziiit" se
video is onlangs vrygestel.
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Soveel keer word my
kantoor
gekontak
deur
feeste, kunstenaars, en
diensverskaffers
in
die
bedryf met die vraag oor die
lewensvatbaarheid vir 'n
nuweling om die bedryf te
betree. Na twee dekades in
die bedryf sê ek met trots
dat hoewel ek my hand ook
in meer as een ander bedryf
waag en redelike sukses
daar ervaar, daar geen
ander bedryf is soos die
vermaaklikheidsbedryf nie.
Ek verruil dit vir niks. Harde
werk loon. Soos in enige
bedryf is dit wat jy daarvan
maak. Dit wat jy insit sal ook
wees wat jy uitkry. As jy
voluit werk sal jou resultaat
voluit suksesvol wees. As jy
jou dag halfhartig begin, sal
jou dag ook halfhartig wees.
As
jou
dagbreek
'n
bitterbessie is, sal jou son ook
'n bitterbessie wees.

TOP VERMAAK VIR JOU VOLGENDE
FUNKSIE

BESPREKINGS
NOU OOP

Vir besprekings kontak:
Carol 072 561 5684
Mary Ann 082 596 3361

Desember 2019

Januarie

Reinhardt
Venter
HIER
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'Sy musiek is oorspronklik,
eerlik en opreg. Dit is
hierdie eerlikheid wat sy
aanhangers so opreg
waardeer'
Dit is die eerlikheid in sy musiek wat
dadelik opvallend is. Hy skryf en sing op
die man af presies daardie musiek wat
al vir soveel jare lank die feesverhoog
met opgewondenheid laat klop.
Na dekades in die musiekbedryf as
liedjieskrywer vir ander kunstenaars is
Reinhardt Venter uiteindelik self hier om
sy skoene op die verhoog vol te staan.
Suid-Afrikaners hou van 'n ware
mansstem. Dit is al soveel keer oor en
oor bewys. Reinhardt Venter bring so 'n
stem geweef met lerieke wat getuig van
dit wat deur sy are vloei en sorg vir 'n
opregte produk wat getuig van kwaliteit
musiek uit die pen van 'n
hartsmusiekant.

Wanneer 'n mens vir die eerste keer
deur die liedjies op sy album gaan besef
'n mens gou dat hierdie nie sommer
maar net nog 'n album is nie. Hierdie is
die musiek van 'n man wat musiek
maak omdat hy gebore is om dit te
doen.
Sy musiek is uit sy eie pen. Dus vloei dit
uit sy hart. Kwaliteit lerieke is vir hom
belangrik. Suid-Afrikaanse gehore
waardeer sulke musiek.
Tog stop dit nie daar nie. Wanneer 'n
mens na sy optredes kyk op die
verhoog en in musiekvideos is dit
duidelik dat Reinhardt Venter die
vermaaklikheidsbedryf ernstig opneem.
Hy sing nie net om te sing nie. Hy sing
om te vermaak! Dit is hoe ons weet dat
ons hom sommer nog baie gaan sien,
want dit is juis die vermaakwaarde wat
enige feesorganiseerder se oog vang.
Mense wil vermaak word. Reinhardt
Venter sorg vir top vermaak. Dit is juis
kunstenaars wat die pakket bied om
gehore te vermaak en voete te trek wat
hier is om te bly. Sy musiek is
oorspronklik, eerlik en opreg. Dit is hierdie
eerlikheid wat sy aanhangers so opreg
waardeer.

Reinardt het met 'n groot liefde
vir musiek grootgeword
Dit is reeds tydens sy grootwordjare op
'n klein dorpie tussen Randfontein en sy
geboortedorp, Carletonville, waar sy
liefde vir musiek geslyp is.
Reinhardt het met 'n groot liefde vir
musiek grootgeword. Hy het soos die
meeste groot musiekante self die kitaar
en die mondfluitjie bemeester.

Reinhardt Venter se album getiteld Saaier kan
beskryf word as 'n sterk en warm album. Die
album is gevul met kitaarsnare wat sy diep
lerieke ritme gee, gevul met basverwerkings
wat enige klanksisteem sal laat bewe. Terwyl
die ritme teen jou hart bons breek dit iets in
jou hart oop sodat sy eerlike en diep lerieke
kan insink. Hierdie lerieke saai vrae,
antwoorde en idees...
Die album is gepak met 11 snitte met 'n
verskeidenheid temas wat wissel van liefde, tot
liedjies wat die heimwee sal bring as jy in die
buiteland is. 'Rose van Yster', 'Trein na geluk',
en 'Honderd sakke sout' is maar 'n paar snitte
wat jou nuuskierig verder sal wil laat luister.
Reinard se motto is om aan te hou tot jy wen.
Vir jare al skryf hy musiek vir ander
kunstenaars. Sy katalogus trek al by byna 160
sulke liedjies. Nou is dit tyd dat hierdie
veelsydige kunstenaar wat nog heeltyd gesaai
het sy sak vol skatte met ons kom deel.

Bespreek hom nou:
Carol: 072 561 5684
Mary Ann: 082 596 3361

Markte 2020

Februarie

Vir besprekings
kontak Johan op
info@jezelle.co.za

IRENE-LOUISE

ONS EIE MEGHAN TRAINOR
Irene Louise van Wyk is geen vreemdeling in die
Suid Afrikaanse musiekbedryf nie Daar word selfs
na haar verwys as SA se Meghan Trainor Oor die
afgelope vyf jaar het sy haarself gevestig as sanger
en verhoogkunstenaar met twee suksesvolle
albums Die geesdriftige blondekop se nuwe
enkelsnit Iziiit reg in haar unieke styl soos
vorige treffers Vergeet van My Sjampanje en Hou
Jou hande van my Lyf af is pas vrygestel en beloof
om net so suksesvol te wees soos haar vorige
treffers Iziiit is n lekker parmantige liedjie wat
haar laat lag en dadelik in n goeie bui sit vertel
Irene Louise Elkeen van ons het al by n braai of n
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kuierplek te doen gehad met daardie persoon wat
almal laat verstaan hoe baie geld hulle het of hoe
wonderlik hulle lewe is Hulle hou net aan en aan
met praat wat die ander in die stilligheid laat dink
Iziiit Die enkelsnit is geskryf deur Roux Cloete
wat die meeste van Irene Louise se cheeky funky
musiek skryf Die liedjie is bietjie sarkasties Ons
almal het al so iemand ervaar wat dink hulle is die
mooiste rykste en slimste sê sy Sy hoop dat die
liedjie mense sal herinner om nie die lewe so
ernstig op te neem nie Daar lê nog groot planne vir
Iziiit voor wat onder meer n musiekvideo
insluit Haar unieke Pop klanke en prettige tong in
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die kies lirieke is opgewek en sit n glimlag op jou
gesig as jy dink aan die persoon wat jou al in die
geheim laat Iziiit het Die lewenslustige
sangeres word binnekort ma en berei hard voor
vir die tydperk wat wag Sy neem dit vir eers rustig
en wil fokus op haar gesinslewe gesondheid en
natuurlik nuwe musiek met nog n beloofde
enkelsnit volgende jaar Irene Louise hoop dat
haar musiek mense sal aanraak iets sal laat voel
al is dit net om hul dag op te kikker Musiek het
nog altyd deur haar are gevloei Sy was van kleins
af omring deur talentvolle mense wat by haar n
voorliefde vir musiek gekweek het Sy put
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inspirasie uit die kunstenaar wat sy streef om te
word en hoop om in die toekoms saam met
Snotkop te werk Vir Irene Louise is die
hoogtepunt van haar loopbaan die 2 Ghoema
nominasies Publiek se gunsteling Vroulike
kunstenaar Beste Pop Album deur n vroulike
kunstenaar wat sy in 2018 ontvang het Sy sal ook
nooit die oomblik in 2017 vergeet toe sy op die
hoofverhoog by Innibos voor 65 000 mense
opgetree het nie Sy hou egter haar voete vas op
Moeder aarde en vertel dat die musiekbedryf haar
geleer het om nederig te bly jy sal die vrugte pluk
as jy hard werk
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NAVRAE
Besprekings
Naam: Louis van Wyk
Sel: 082 333 7188
E-pos: louis@musicprofile.co.za

Maart

April

Mei

www.saexpo.co.za

Kry al jou feesinligting gerieflik aanlyn

Junie

Touch of Class & Jezelle toer Namibië
gedurende April 2020. Vir navrae en
konsertbesprekings kontak Johan op
+27813417123

Lefra Produksies kondig met trots aan dat
vanjaar se Kersfees Skouspel by die Grand
Arena van GrandWest in Kaapstad op
Saterag, 14 Desember om 20:00 aangebied
word, en daarna terugkeer na die Sun
Arena, Time Square in Pretoria op Maandag,
16 Desember om 15:00. Meer as 15 top
kunstenaars gaan in hierdie produksie
optree en dit gaan ‘n wonderlike
Kerskonsert wees in die ware Boney M-styl
van Kerskonserte. Noot vir Noot se Jaconell
Mouton is weereens die regisseur en Frans
Swart, wat bekend is as regisseur van al die
skreeunsnaakse klugte soos My Oom se
Vrou se Plekkie is die regisseur met ‘n volle
orkes. Besprekings kan gedoen word by
Computicket 0861 915 8000 of aanlyn
by: www.computicket.com. Groepe van
meer as 10 kry ‘n lekker afslag – skakel
Monica by (011) 815 3000 of epos
aan admin@lefra.com Maatskappye kan
ook losies vir hulle gaste of personeel koop
– skakel Charl by (011) 815 3000 of eops
aan charl@lefra.com Lees meer
by www.kersfeesskouspel.co.za Kersfees
Skouspel word aangebied met die
vriendelike samewerking van Renegades
Removals, RSG, Sounds Good, Hollywood
Costumes, Van Loveren-wyne, Ambassador
Executive en WS Pianos. Kersfees
Skouspel spog vanjaar met die room van
Suid-Afrikaanse sangers en teatergangers
gaan ‘n fees van talent sien en hoor, met
Alwyn Oberholster, Granville Michaels, Jak
De Priester, Joshua Na Die

Reën, Mathys Roets, Monique, Nianell,
Pieter Smith, Scott Engelbrecht, Steffie Le
Roux en Taschè op die verhoog. Lefra het
ook so pas aangekondig dat die
wêreldbekende Leo Sayer Suid-Afrika toe
kom in Desember om as internasionale
gaskunstenaar op te tree in vanjaar
se Kersfees Skouspel-konserte. Regisseur,
Frans Swart sê hy is baie opgewonde oor
die sterk span sangers en musikante wat
in Kersfees Skouspel gaan optree. “Deur
die jare was Kersfees Skouspel nog altyd
‘n skouspel van klank, kleur, kostuums,
musiek, sang en beslis ‘n skouspel van
Kersmusiek. Kersfees is so ‘n wonderlike
tyd met die viering van Jesus se geboorte
en dit is so ‘n voorreg om hierdie
produksie net voor Kersfees aan te bied.
Ons nooi al ons mense uit om Kersfees te
kom vier met die wonderlikste
kunstenaars en die mooiste Kersmusiek
wat nog ooit geskryf is. Jaconell Mouton,
Musikale Regisseur, sê dit is elke jaar vir
haar so opwindend om aan Kersfees
Skouspel te werk. “Elke jaar het ons nuwe
kunstenaars wat ‘n totale nuwe dinamika
na die produksie toe bring. Kunstenaars
sing duette saam, daar is lekker groep
liedjies en ek wil nie te veel uitlap nie,
maar toeskouers is in vir ‘n hele paar
verrassings!” Bespreek onmiddellik by
Computicket 08619158000
of www.computicket.com. Groepe meer
as 10 teen afslag – skakel Monica by (011)
815 3000 of epos aan admin@lefra.com

