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Biografie 

“Meer dan een band! Bob en de Blue Band is een ware sensatie, een act!” 
 
Bob en de Blue Band is opgericht in 2001 en sindsdien al jarenlang succesvol in 
Nederland en daarbuiten. Het enthousiasme van de groep maakt de band een graag 
geziene gast op ieder event. De band is een unieke act waar je naar wilt blijven kijken.  
 
Strak in het pak vertolkt de band Rock-'n-roll in de breedste zin van het woord. Vele 
classics en medleys worden afgewisseld met de knallers van nu, zowel Engels- als 
Nederlandstalig. 
Niet alleen de muziek is bepalend voor de spreekwoordelijke voetjes van de vloer; 
vooral de enthousiaste uitstraling van de groep draagt veel bij aan het feestgedruis. 

De Blue Band heeft ruime ervaring op grote podia zoals festivals, bedrijfsevenementen, 
privé-feesten en weet zich ook prima te schikken op kleinere locaties. De band heeft in 
de loop der jaren diverse solo artiesten mogen begeleiden tijdens live shows op grote 
podia, in theaters en ook op TV en radio. 

Kortom: Bob en de Blue Band zorgt voor een unieke act die u niet mag missen! Kom 
het vooral zelf beleven. 
 
 

Biography 

“More than just a live band! These guys deliver a unique performance!  
 
Bob en de Blue Band was founded in 2001. The band has been successful in the 
Netherlands and abroad ever since. The enthusiasm of the band makes them a 
welcomed guest on any event. Dressed in suites the band plays Rock-'n-roll and more; 
dance classics, medleys, current hits – both English and native language.  

Over the years the Blue Band has gained much experience performing in larger venues 
such as festivals, company events, local party’s. But also on national television and 
radio. 

To summarize, Bob en de Blue Band delivers a unique performance that anyone should 
experience live! We hope to see you soon. 
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Referenties: 

Bedrijven: Rabobank, Starbucks, Achmea, Eli Lilly, Campina, CBRE, Scania, Biglift 
shipping, Spaansen, Van Velzen, Gelredome Vitesse, AZ Alkmaar, Galgenwaard 
Utrecht, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Universtiteit van A’dam, TU delft, 
ROC, Spieren voor Spieren, Alp D’Huzes. 
 
Festivals: Popweekend Schagen, Juliana Pop, Jazz in Duketown, Vierdaagse feesten 
Nijmegen, Kuukse elfkroegetocht, Culinair Plaza Alkmaar, de Uitmarkt, 2Generations, 
Summerland Festival, Hargen aan Sail, Geels Evenementen Nieuwjaarsparty, Dolfinn 
Rocks, Top 100 allertijden. 
 
Podia: Panama Amsterdam, Melkweg Amsterdam, Patronaat Haarlem, Atlantis 
Alkmaar, A9 studios, Odeon A’dam, Studio 21 Hilversum, Korenmarkt Arnhem, 
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, Beatrix theater Utrecht, Life for You, Jensen, Tros 
Muziekfeest op t Plein, Radio 2, Radio 538. 
	  


