Moustash
Moustash brengt vrolijke, aanstekelijke
feestmuziek. Moustash laat je springen,
stampen, dansen, wenen, drinken,
schreeuwen: hoppa!
Deze band-met-eigen-smoel brengt een rijkelijk
gevarieerde set waarbij de nietsvermoedende luisteraar getrakteerd wordt op een heerlijke potpourri
van swing, ska, Frans chanson, Nederpop, liedkunst,
balkan, en bossanova.
Met hun roots in het straatspektakel doorweven de
mannen van Moustash deze muzikale weelde met
spontane humor en poëzie; in interactie met het
publiek.

Praktisch:
- duur van de show : ongeveer 80 minuten
- prijs per optreden : 770 euro
- bijkomende kosten: vervoer, PA, catering, 6% BTW
- Moustash kan indien nodig, zelf een volledige geluidsinstallatie en technieker voorzien.
- Moustash kan, indien de ruimte en de gelegenheid
dit toelaten voor een klein publiek spelen met lichte
versterking (semi-akoestisch) zonder extra kosten.
Dit is enkel mogelijk na duidelijke afspraken vooraf
hierover.

Biografie:
Moustash werd opgericht door Erik Lievens (gitaar en
zang) en Jef Scheepers (contrabas). Met accordeonist
Maarten Vanhoucke en Trommelaar Jan Cannaerts
erbij ontpopten deze muzikanten zich tot halfslachtige acrobaten, zingende marskramers, vliegende
paarden, ongelooflijk slechte goochelaars, maar
bovenal aanstekelijke muzikale entertainers.
Er volgden live demo-opnames op de cd “Kartoush”
(2006) daarna volgden 2 full albums “Tomat
Krevet” (2009) en “Pochtron” (2012-2013). In
2017 kwam de EP “Haar” uit.

Moustash speelde eerder op het Cactusfestival
(Brugge), Mano Mundo (Boom), het Virusfestival
(Eindhoven), het Rozentheater (Amsterdam), het
Jeugdcircusfestival (Gent), Jeugdtheater Bronks
(Brussel), Fiesta Mundial (Balen), Gentse Feesten,
het TAC (Eindhoven), Festival des Pommes (Blanmont), het theaterfestival Over ‘t ij (Amsterdam),
LVC (Leiden), het Totaalfestival (Bladel), Schouwburg Kortrijk ...

Nieuwste EP: “HAAR”
EP release in 2017
4 titels, 13 minuten
Opname en mix:
Geert De Waegeneer
Illustratie en vormgeving:
www.houckov.be
in samenwerking met Tibor Vanhoucke
Productie: Rough Rudy Records (eigen beheer)

Moustash is:
Maarten Vanhoucke – zang, accordeon, trombone
Erik Lievens – zang, gitaar, accordeon
Tom Deman – contrabas
Günther Biesbrouck – percussie en drum
Composities en songs van Erik Lievens en Maarten
Vanhoucke

BOEKING en INFO
Maarten Vanhoucke
email: info@moustash.be
telefoon: +32 (0)496 082 533
www.moustash.be

