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PRETZEL AND THE COOKIES
FUNNY ROCK AND ROLL BAND
Pretzel and the Cookies komen origineel uit Mechelen, toch 3 van de 4 bandleden.
Een klein decennia geleden begon het muzikale hart te slaan tussen 2 vrienden, die elkaar
vonden op de muziekscene van het Mechelse nachtleven, beiden in een eigen project
verwikkeld en elk op een unieke eigen wijze muziek aan het brouwen .
Toen Leslie en Diether hun handen in elkaar sloegen hadden ze nooit gedacht dat ze
vandaag de band zouden krijgen die Pretzel and the cookies geworden is.
Op heden is de band uitgegroeid tot een 4 / 5 mans formatie, kort na hun samenkomen
werden ze uitgebreid met Anke op Ukelele & Brent op basgitaar met deze formatie is
P&TC van start gegaan op de vele kleinere lokale bühnes.
Diether & Leslie voelden echter het gebrek aan beatpower en a swinging force om het
geheel te doen rocken en swingen, toen vonden ze een gekke Oost-Vlaming,
Jonathan Lee en P&TC was een drummer rijker.
Sindsdien treden deze mannen op in België en Nederland en hebben eerlijk gezegd ook
wel wat Europese ambities, we staan zeker open voor nieuwe uitdagingen op dit vlak.
We brengen met onze groep uitgezochte klasse rock and roll muziek met een knipoog naar
de uitvoering en met een zeer dansbare en herkenbare beat tevens is de muziek zo gebracht
dat stilstaan en niet meezingen, totaal uitgesloten is. Boek deze mannen en vergewis u van
de show en muziekkeuze die ze u brengen op geheel professionele en smaakvolle wijze,
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PRETZEL AND THE COOKIES

U moet ze gezien , gehoord en gesmaakt hebben “ love is al in for the music we make.”

Ali, the aligator onze mascotte. Altijd mee op de optredens.

Onze podia,
onze show, ons levensdoel, ons publiek.
Pretzel and the Cookies,
voelen zich thuis op alle
podia groot & klein.
Van Festivals (Maanrock,
Muizenrock) tot bedrijfsfeesten en prive party’s
we hebben het al allemaal
mogen beleven.
Optredens op Joe radio,
Radio 2, Benelux radio,

zelfs een optreden op
TV21. We hebben al heel
veel variante podia mogen
betreden. P&TC hebben
zelfs al op een cruise mogen aantreden en hun ding
mogen doen on the water.
De muziek die we brengen
bevat voor onze klanten
ook een heel herkenbare

Op onze Playlist 2020
Elvis Medley’s
Queen Crazy little thing Medley

Jackson 5 I want you back
H. Lotti Such a Night

Rock and roll met a funny
twist noemen we onze stijl
en voor iedereen is er altijd wat naar smaak aanwezig. Zelfs onze eigen
muziek valt in de smaak,

Interessante informatie:
Rock & Roll
Rock

Motown
Swing

Billy ray Cyrus Acky breaky heart

Linedance

Aaron Neville You Never can tell

Jive Swing

M. Bubble Mack the knife

en attractieve playlist die
past bij de vele gig’s en de
tientallen optredens die we
al verzorgd hebben.

crooners

• Topformule voor uw feest
• Zeer geslaagd voor bedrijfsfeesten

• Knallers voor uw festivals
• Trouwfeesten en party’s
wij brengen er de sfeer altijd wel in.
• Dansfeest, meezingers, BBQ, familiefeesten er is voor elks wat in de smaak bij
Pretzel and the cookies ook onze groepsdansjes.

Pretzel And The Cookies op Maanrock festival Mechelen
En toen was het zover,
P&TC werd in 2018 gevraagd voor het
prestigieuze Maanrock festival
(bekend in Mechelen) te spelen, we
voelden ons als vissen in het water, alles
verliep vlekkeloos en zoals de echte
pro’s het er altijd van afbrengen, namelijk “trots en voldaan.”
Het weer was geweldig en het plein
stond afgeladen vol, met een
fantastisch publiek voor ons,
het kon echt niet beter zijn.

Het was een zeer geprogrammeerde dag,
2018 Pretzel and the cookies op het Maanrock festival met hun Funny rock programma.
want na dit optreden hadden deze
mannen aan de andere kant van het land
alweer terug een optreden,
Zo is het leven van jonge Titanen, eerst
een topfestival en daarna een fan optreden
in een restaurant 60 km verderop,
allemaal heel spannend en geweldig voor
jonge muzikanten die trots zijn om voor
een geweldig publiek te mogen staan en
hun ding te doen steeds een uitdaging.

OVERAL IN BELGIE AAN DE SLAG
Pretzel and the Cookies zijn de laatste
maanden aan het werken aan een
nieuwe show “ a new day, a new Year “

deze succesvolle gebeurtenissen hebben
gezorgd voor zeer respectabele
optredens en gigs. Even op een rijtje.

Vele repetities en tientallen optredens
maken dat we een solied programma
kunnen neerzetten voor ons publiek.

Kinderkankerfonds, Run for life kankerstichting, Maanrock, Rock Muizen, Koningsdag
Nederland, BGMC Han Sur Less, Cruise Brussel Harbor, Huis vd Kerstman Eindhoven, Retro
Heffen, Chiro Izegem, Deust XL Festival,
Rivertours Cruise, Halloweenparty’s,
Rock a billy festival, Korfbalclub Leuven,
trouwfeesten, Grand BBQ, Maatjes festival
Mechelen, Parkfeesten, Rustoorden, De Wingerd Leuven, enz. Wij danken al deze organisatoren voor de kans om ons te presenteren en
hopen volgende jaren nog veel op jullie podia te
mogen vertoeven.

Dit bleef niet onbemerkt door verschillende boekingskantoren, welke ons nu
doorheen heel Belgie en Nederland aan
het werk zetten wat wij als zeer aangenaam ervaren en er ook echt voor gaan,

Vele dank vanwege het gehele Pretzel and the
cookies team.

Onze band boeken en reserveren
We hebben 2 simpele methodes om ons
makkelijk te boeken via email of online:
1. particulier
gewoon via ons email adres :
booking@pretzelandthecookies.be of telefonisch op +32497738597.Vermeld datum, uur,
doel, aantal gasten optreden duur u kan kiezen tussen 45min, 1 h, 1h30 of 2 uur maximaal, vermeld ook even of u een Geluids en
lichtinstallatie nodig heeft ook?
u ontvangt vrijblijvend een offerte met een
totaalprijs voor uw feest.
Telefonisch kan ook
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+32497738597

2. organisatie of bedrijf.
Reserveren via email op :
booking@pretzelandthecookies.be
Of via twee van onze boekingsites.
U kunt onze boekingssites bezoeken:

https://www.gigstarter.be/artiesten/
pretzel-and-the-cookies
https://www.plugify.nl/
pretzelandthecookies

Zemst Pinkstermaandag Jaarmarkt optreden van
Pretzel and the cookies voor duizenden bezoekers.
We waren blij om er bij te zijn, bedankt.
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U gaat ons boeken ’ prima hoe werkt dit dan voor u ? ‘
1)

U heeft een boeking aangemaakt
via email of onze sites en ontving
een datum bevestiging.

2)

Wij bevestigen u uw boeking en
starten de voorbereiding op,
openen uw boeking op onze site,
facebook en bereiden de technische installatie voor en bestellen
eventuele uitbreidingen van dit
pakket.

3)

Zijn uw interne regelingen klaar? is uw zaalboeking in orde, Elektrische installatie, verzekeringen,
muziekrechten, catering, het podia
voor en achter, drank niet vergeten :) , de kleedkamer voorzien.

4)

Wij berichten u vooraf wanneer
we zullen aankomen, er is 2 tot 3
uur nodig om alles op te stellen en
aan te sluiten en te testen. Soms is
het nodig dat we s’morgens al
alles installeren of op een kortere
tijd, dit kan als we kunnen voorbereiden

5)

Commentaar op onze optredens door de klant, met punten beoordeling kwaliteitsbeheer.
Pretzel and the cookies bewaken hun kwaliteit and showmanship, dit door externe partijen.

Veel plezier met P&TC.

Buitenlandse optredens van de Kerstman tot de Koning
HUIS VAN DE KERSTMAN

Koningsdag der Nederlanden.

Ook Nederland is ons genegen, en is een plaats
waar we altijd graag terug keren.We waren hier
al een paar keer te gast maar wat bij blijft zijn
de reuze Amerikaanse Barn speciaal neergezet
voor de Kerstman, een speciaal evenement waar
we in een heuse mega houten schuur mochten
optreden voor een select kerst gezelschap.

Ook waren we vereerd om als
Belgische band te mogen optreden op
Koningsdag in : Son en Breughel NL.
Voor dit Nederlands boekingskantoor
zetten we altijd ons beste beentje voor.

TOPSHOW MET ZANG, DANS, TOP ENTERTAINMENT—HET OOG WIL OOK WAT, HET HART VERLANGT.
Pretzel & his Cookies zijn echte
feestbeesten van elk optreden proberen
ze iets speciaals te maken.
Met hun speciale muziekjes, dansjes,
pasjes en een tikkeltje acrobatie en niet
te vergeten de vele meezing momenten
zullen ze van uw evenement een
onvergetelijke gebeurtenis maken.
De duur en opmaak van het optreden
kunt u samen bespreken en helpen
vormgeven.

P E R S M A P 20 1 9 — 20 2 0

Evenals de playlist die momenteel een dikke
2 uur van de beste rock and roll nummers bevat
van de laatste 50 jaar.
U kunt onze speelduur bepalen, de kledijstijl
(bv smoking and high tie) of thema kledij,
alles is mogelijk en bespreekbaar.
Zelfs het bijboeken van een Bigband of
danseressen alles is te boeken en te bespreken.
Neem gerust contact op met onze boekingsdienst.

Gigstarter—Plugify—Eventplanner , zij
helpen u graag verder met het voorbereiden van uw droomfeest.
Pagina 3

PRETZEL AND THE COOKIES, THE MOST FUNNY ROCK AND ROLL BAND.
Deze toffe bende muzikanten bewijst zich al 5 jaren op de Vlaamse podia met hun super
amusante en wervelende rock and roll show, oude muziek gebracht door jonge kerels.
P R E T ZE L A N D T H E C O O K I E S
BOOKINGS

Talloze rock and roll goden, passeren hier de revue en brengen ons de tijd van glitter en glamour terug.
Met een hoog tempo en aanstekelijk gevoel tot dansen en zingen brengen P & TC overal ambiance en
plezier op jullie feesten en party' podia's.
Dit in binnen en buitenland, van aan de kust tot het verre Limburg zijn deze gasten een ster aan het firma-

'S Hertogenlaan 123
3000 Leuven
Be-Belgium
Telefoon: +32497738597
E-mail: Booking@pretzelandthecookies.be
https://www.gigstarter.be/artiesten/pretzel-and-thecookies
https://www.plugify.nl/pretzelandthecookies
https://www.eventplanner.be/bedrijven/6734_a-pretzeland-the-cookies.html

Springen we even binnen?

Bezoek onze site:

www.pretzelandthecookies.be

Optreden met garanties.
Wat garanderen wij u met het boeken
van onze band P & TC ?
1)

Het wordt een feestje dat zal
onthouden worden, we garanderen u een goede tijd, veel plezier
en dansmomenten.

2)

Herkenbare meezingers en
unieke arrangementen.

3)

Dansmomentjes, pasjes, nog
echt swingen met vrienden en
vriendinnen, stil staan is gewoon
uitgesloten.

4)

Geluid en licht kunnen aangeleverd worden, geen extra gedoe,
onze band heeft al het materiaal
om uw feest te laten slagen.

5)

U bepaalt uw budget en we maken u vrijblijvende offertes.

6)

Begeleiding met technieken en
inrichting van uw feest, indien
nodig komen we terplaatse om u
bij te staan.

7)

Wij garanderen bij ziekte een
vervangband, als het uitkoopbedrag reeds vergoed werd, en
voldoende werd begroot (geen
promoties of benefietovereenkomsten—zie basiscontract)

ment, op Maanrock 2018 en van ijspist Tienen, Rodenbach feesten, Maatjes feesten Mechelen, Festival
Muizen, Kinderkankerfonds Plankendael, KC Leuven, Chiro Lokeren, Rockabilly festival Dendermonde,
en vele andere feestelijkheden waar we mochten schitteren.
Op al deze podia waren Pretzel and the Cookies te gast en voelden ze zich thuis met hun dansjes, pasjes en
swinging moves, waarbij ze u ook graag uitnodigen om ze te boeken voor jullie feesten, and to have the
best time of your lives.

Be ready for the most funny rock and roll of your live, and meet the Pretzel and the Cookies.

