
 

Gewaardeerde lezer, 

Met plezier doen wij u deze flyer toekomen. Wij willen heel graag optreden, want wat is nu leuker als dat? Tja, 

zo zijn er natuurlijk velen, waarom zijn wij dan zo bijzonder? Wat scheidt dan het kaf van het koren? Wij zijn een 

stel topmuzikanten en onze muziek is uniek en eigenlijk niet te bevangen. Rock-georiënteerd, maar heel 

eclectisch. Wij weten een zeer geslaagde en gevarieerde show neer te zetten en er een heus feest van te maken. 

Maar ja, dat zegt elke band natuurlijk, daarom hebben wij enkele video’s toegevoegd, zodat u kunt zien en horen 

wie wij zijn en wat wij kunnen. Wij hebben tevens een analoge studio EP gemaakt die op elke streamingdienst 

terug te vinden is (aanrader is het kunstzinnige CD-design daarvan). Wij zijn dan geen professionele band, en 

hebben ook niet die ambitie, maar ons niveau is écht zeer hoog. Alles ademt dat uit; van onze erg mooie website, 

onze socials, - waar we zeer actief zijn - en zeker niet als laatste onze muziek. Wij willen niets liever dan u en uw 

gasten laten genieten van een top show en dachten u zo te kunnen overtuigen… 

Wij willen u verder natuurlijk niet overladen met een muur van tekst en overmatige informatie over wie wij zijn 

en wat wij doen, maar als uw nieuwsgierigheid getriggerd is, vindt u op onze website een schat aan informatie 

en kunt u alles terugvinden over Electric Driver. Dank voor uw tijd en hopelijk tot ziens of horens… 

EP Electric Driver - Find your Shine 

 

YouTube links van liveoptredens en videoclips, klik op het plaatje om te bekijken. 

           

 Live @ Zaal100                                        Videoclip Smooth                      Live @ Gluren bij de Buren 

 

Open de QR-codes met uw foto-app van uw telefoon of met een QR-reader (informatie wordt niet opgeslagen) 
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www.electricdriver.eu         info@electricdriver.eu   

www.facebook.com/Electricdrivermusic2020/           www.instagram.com/electricdriver.eu/ 
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