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Chris - Appie - Frans-Jan Hennie en drummer Henri he
bben fanatiek gerepeteerd en wi
llen nu hun muziek spelen voor
eigen publiek.
For the incrowed only
Diegene die een uitnodiging
hebben ontvangen mogen deze
doorsturen naar ieder die op ee
n
of andere manier iets heeft me
t
The Saints en haar muzikanten
,
familie vrienden en bekenden
..

THE SAINTS
Authentic 60-ties Band
Authentic 60-ties Music
 Spencer Davies
 Kinks

 Animals

 Stones

 Beatles

all faces
 Otis Redding  Sm
 E.A.

Zaterdagavond 23 oktober 2010
Aanvang 20:30 (zaal open om 19:30)
Zalencentrum Valkenhorst aan de Oirschotsedijk 23 te Eindhoven
Zie www.zalencentrumvalkenhorst.nl voor de route
Contactpersoon: Henk de Folter

saints.revival@gmail.com

Nee nog geen nieuwe foto’s van The Saints
Je moet zelf komen kijken en er samen met ons een groot nostalgisch feest van komen maken

THE SAINTS - Back on Stage - Try-out

THE SAINTS
Het was een zeer geslaagde avond
De podium try-out was een succes

25 oktober 2010

Appie, Chris, Frans-Jan, Hennie en Henri, hebben er zaterdagavond
23 oktober voor veel mensen een feest van gemaakt. Een feest van
herkenning en entertainment in de sfeer van de jaren 60.
Maar, hoe goed de muzikanten ook hun best doen, zonder publiek
was het een fiasco geworden. Daarom iedereen geweldig bedankt,
voor jullie komst en voor jullie enthousiasme. We gaan dit zeker
nog een keer over doen.
Dank ook aan alle mensen die
op de achtergrond aan het succes
van deze try-out hebben meegewerkt.
Het geluid- en licht werd verzorgd door Wilbert van der Pas Double You Pro Audio
(Hoogeloon)
Hopelijk zien we jullie allemaal
weer op zondag 12 december in
het stadspaviljoen Eindhoven, de
details van dat feest kun je op de
Back to the Sixties website bekijken.
http://www.spanglefish.com/sixties/

Om je naam van de maillijst te laten verwijderen klik hier
Vragen enz kun je sturen naar saints.revival@gmail.com tav Henk de Folter

THE SAINTS - Back on Stage - BttS 12-dec-2010

THE SAINTS
Back to the Sixties - zondag 12 december 2010
Stadspaviljoen Eindhoven

9 december 2010

The Saints met Appie, Chris, Frans-Jan, Hennie en Henri, gaan er
zondag in het Stadspaviljoen weer een fantastisch 60-ties feest van
maken.
Toegang is gratis, en vol-is-vol, dus kom op tijd
Meer informatie http://www.spanglefish.com/sixties/

Het programma
13:00 zaal open - 60-muziek DJ’s
14:00 The Wizards
14:50 Peter and his Blue Arrows
15:40 The Savoy Jazzmen
16:30 The Saints
17:30 The Wizards
18:20 Peter and his Blue Arrows
19:10 The Savoy Jazzmen
20:00 The Saints
Aansluitend
Gezamenlijk slotnummer
60-ties muziek van de DJ’s
21:00 Einde
* de aangegeven tijden zijn richttijden

Stadspaviljoen Eindhoven
In het stadswandelpark
Alberdingk Thijmlaan

Om je naam van de maillijst te laten verwijderen klik hier
Vragen enz kun je sturen naar saints.revival@gmail.com tav Henk de Folter

THE SAINTS - Back on Stage - 3-april-2011

THE SAINTS
Back on Stage - zondagmiddag 3 april 2011
Valkenhorst - Oirschotsedijk Eindhoven

Na het fantastische BttS-feest in december staan The Saints in
april weer op het podium. En natuurlijk rekenen we weer op jullie
aanwezigheid en enthousiasme.
Appie, Chris, Hennie en Henri, zullen met onze nieuwe bassist Ad
Smits naast de eerder gespeelde nummers ook nieuwe nummers
gaan brengen.

Het programma
15:00 zaal open
Vanaf 15:30 tot ~19:00

The Saints, de Sixties band met de S-factor

The Saints

Toegang is gratis, en vol-is-vol, dus kom op tijd
Frans-Jan
en Appie
Bij het slotnummer
met andere muzikanten tijdens
BttS 2010 in het
Stadspaviljoen
Eindhoven

Nieuws voor de incrowd:
Onze old & all time goede vriend en bassist Frans-Jan van der Wielen
heeft om privé redenen zijn Saints gitaar opzij moeten zetten.
Vanaf januari 2011 speelt Ad Smits de basgitaar bij The Saints
Ad bespeelt ook de bas bij The Treble Kings www.treblekings.nl

Om je naam van de maillijst te laten verwijderen klik hier
Vragen enz kun je sturen naar saints.revival@gmail.com tav Henk de Folter

afgewisselend door
The Shadow Hearts
* de aangegeven tijden zijn richttijden
Café Zalencentrum
VALKENHORST
Oirschotsedijk 23
5657AD Eindhoven

THE SAINTS - Back on Stage - Nieuwsbrief 8 november 2011

THE SAINTS
Back on Stage - Nieuwsbrief 11 november 2011
Oncle Jean — Breda— 20 november 2011

Het gaat weer een mooie muzikale middag worden bij Oncle Jean,
het gezelligste café van het Ginneken met THE SAINTS
Natuurlijk rekenen we er op dat jullie, onze trouwe aanhang, er samen met het Bredaas publiek een fantastische middag van maken.
Het programma
Er is weer veel gebeurd, naast Ad Smits onze nieuwe bassist hebben we ook een nieuwe drummer, Alex richter. Voor Henri de
Berk was de afstand toch een te groot obstakel en met pijn in het
hart heeft hij de stokjes v.w.b. THE SAINTS aan de kant gelegd.

Zondagmiddag 20 november
Vanaf ~16:00 tot ~19:00
Café Oncle Jean
Ginnekenweg 338
4835 NM Breda

www.onclejean.nl
* de aangegeven tijden zijn richttijden
Zondagmiddag 4 december
Café Zalencentrum
VALKENHORST
Oirschotsedijk 23

Er is ook weer hard gewerkt aan het repertoire.
Naast de nummers die eerder zijn gespeeld zijn er veel nieuwe nummers bijgekomen. Van The Beatles, The Rolling Stones en lekkere
swingende Soul maar ook een uitstapje naar de de 70’s met oa
Fleedwood Mac. En niet op de foto maar wel bij onze volgende optredens Sara Liesker, die het vocaal nog mooier gaat maken.
Even voorstellen.

http://www.saints.nu

Om je naam van de maillijst te laten verwijderen klik hier
Vragen enz kun je sturen naar saints.revival@gmail.com tav Henk de Folter

THE SAINTS - Back on Stage - 20 november 2011

THE SAINTS
Oncle Jean - Breda - zondag 20 november 2011
Café Oncle Jean — Breda — vanaf 16:00

Het programma
Zondagmiddag 20 november
Vanaf ~16:00 tot ~19:00
Café Oncle Jean
Ginnekenweg 338
4835 NM Breda

www.onclejean.nl
* de aangegeven tijden zijn richttijden
THE SAINTS spelen een repertoire van stevige 60-ties muziek
van oa. The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks en The Animals. Maar ook lekker swingende soul van oa. Otis Redding en een
knipoog naar de 70’s met oa. Fleedwood Mac en de Blues Brothers.

1966 - toen Chris nog Chrisje was (2de
van rechts) en Ab nog Appie (rechts)
THE SAINTS een vriendengroep uit
Eindhoven hebben gespeeld van 1965
tot 1968 en hebben in 2010 hun oude
hobby weer tot leven gebracht.
Ze treden sindsdien regelmatig op bij
Sixties- en bedrijfsfeesten.

De huidige samenstelling; vlnr Ab Schilders leadzanger - Chris
Liesker gitaar - Ad Smits basgitaar - Hennie van de Vorst keyboards - Alex Richter drums - niet op de foto maar wel bij onze
volgende optredens Sara Liesker lead- en backing vocals.

http://www.saints.nu

Om je naam van de maillijst te laten verwijderen klik hier
Vragen enz kun je sturen naar saints.revival@gmail.com tav Henk de Folter

THE SAINTS - Back on Stage

THE SAINTS
Valkenhorst - Eindhoven - zondag 4 december 2011
Café Zalencentrum Valkenhorst — vanaf 15:00

Na hun uitstapje in Breda waar onze Saints de Goed Heiligman hebben binnengehaald spelen ze op zondagmiddag 4 december weer in
de Valkenhorst. Deze keer in een duo-optreden samen met Peter
and his Blue Arrows (ja die kennen we nog van BttS 2010)
Het programma
Zondagmiddag 4 december
Van ~15:00 tot ~19:00

Peter and his Blue Arrows
Sfeerimpressie van het optreden bij Oncle Jean in Breda
meer foto’s kun je bekijken op onze website
Met de stevige Sixtiesmuziek van THE SAINTS afgewisseld met
de wat rustigere Sixtiesmuziek van Peter and his Blue Arrows
wordt het weer een mooie Sixties happening. Genoeg voor iedere
Sixties liefhebber, om mee te zingen en te dansen, of om gewoon
gezellig bij te praten met een biertje.

* aangegeven tijden zijn richttijden

GRATIS ENTREE

Café Zalencentrum
VALKENHORST
Oirschotsedijk 23
Eindhoven

THE SAINTS spelen een repertoire van stevige 60-ties muziek
van oa. The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks en The Animals. Maar ook Blues en lekker swingende soul en maken een knipoog naar de 70’s met oa. Fleedwood Mac en de Blues Brothers.

http://www.zalencentrumvalkenhorst.nl

De huidige samenstelling; Ab Schilders leadzanger - Chris Liesker
gitaar - Ad Smits basgitaar - Hennie van de Vorst keyboards Alex Richter drums - Sara Liesker lead- en backing vocals.

THE SAINTS een vriendengroep uit
Eindhoven hebben gespeeld van 1965
tot 1968 en hebben in 2010 hun oude
hobby weer tot leven gebracht.
Sindsdien treden ze regelmatig op bij
Sixtiesparties en bedrijfsfeesten.

http://www.saints.nu

Om je naam van de maillijst te laten verwijderen klik hier
Vragen enz kun je sturen naar saints.revival@gmail.com tav Henk de Folter

