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Geachte redactie, 

 

 

Het is zover! De eerste namen voor de 40ste editie van de Walhalla Zomerfeesten. Na het success van de 

afgelopen jaren vindt ook dit jaar op zaterdag 19 juli een tributeavond plaats. De organisatie is trots te mogen 

aankondigen: 

 

Another Journey – Tribute to Journey 

De gekroonde koningen van de westcoast AOR rock zullen het Walhalla aandoen. De eerste hardrockband die 

een jaar lang de eerste plaats bezette in de Amerikaanse Billboard 100 om vervolgens plaats te moeten maken 

voor Michael Jackson's "Thriller". 

Journey... de onmiskenbare stem van zanger Steve Perry, de hemelse gitaarpartijen van Neal Schon, de 

onuitputtelijke keyboardklanken gestuwd door een op blues geschoolde pompende ritmesectie. De band speelde 

in 1979 voor het laatst in Nederland met Steve Perry on vocals en Steve Smith on drums. 

Another Journey wil de line-up van 1977 t/m 1996 weer doen herleven. Als toegewijde Journey-devoten zullen 

zij de klassiekers van weleer ten gehore brengen deze Zomerfeesten. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HViF2Cmgk04 
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Totolicious – Tribute to Toto 

Wie kent de muziek van Toto niet? In 2009 kondigde de band, bestaande uit de meest gerespecteerde 

studiomuzikanten uit de Amerikaanse popgeschiedenis, aan te gaan stoppen na 33 jaar prachtige muziek. In die 

33 jaar zijn véél hits, als Rosanna, Stop Loving you en natuurlijk Africa, voortgebracht die heden ten dage nog 

vaak op verschillende radiozenders te beluisteren zijn. TOTOLICIOUS bestaat uit een groep goede, ervaren 

muzikanten met een enorme passie voor Toto.  

In 2010 besloot TOTOLICIOUS mee te doen aan de grootste bandwedstrijd van Nederland “The Clash of the 

Coverbands”. Na de vakjury in verschillende voorronden te hebben overtuigd van hun kwaliteiten stond 

TOTOLICIOUS uiteindelijk uit 1600 inschrijvingen bij de beste negen bands in de landelijke finale. 

De gangbare en lekker in het gehoor liggende pop/rockmuziek van Toto wordt live uitgebreid met lange intro’s, 

outro’s, solo’s en verrassende wendingen en dat maakt het geheel tot een muzikaal spektakel in de breedste zin 

van het woord waar je absoluut bij moet zijn komende Zomerfeesten! 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WY4xfcRhjZw https://www.youtube.com/watch?v=9YrMHNvw0tY 

 

Dream Company (IT) – Tribute to Bon Jovi 

Dream Company , de band die je uitnodigt voor een magnifieke Bon Jovi-show.  

De hits worden met volle overgave gepresenteerd, Bed Of Roses, Keep The Faith, It's My Life, You Give Love A 

Bad Name, Livin On A Prayer, In These Arms , Have A Nice Day, Lost Highway en natuurlijk Always. 

Een show van Dream Company krijgt de handen op elkaar en zorgen met het publiek samen voor een geweldige 

ambience. 

Frontman Giulio Garghentini is een ongelooflijke sound- en look-a-like van megaster Jon Bon Jovi en zorgt 

ervoor dat de shows van Dream Company een ware happening zijn. 

Bon Jovi's muziek en rock n' roll is altijd gericht op communicatie en het hoogste entertainment, zoals het was , 

zoals het is en zoals het altijd zal zijn. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BkhusZ2vn7U 

 

 

Queenmania (IT) – Tribute to Queen 

Queenmania brengt de Freddie Mercury sound vol overgave. Fenomenaal!  

Met de, door alle fans, diep beklaagde dood van Freddie Mercury, is ook een muzikale legende gestorven. De 

superband "Queen" heeft een groot deel van zijn eigen karakter verloren. Al geruime tijd probeert tributeband 

Queenmania zeer succesvol, dit gemis in de wereld goed te maken en presenteert de sound van hun grote 

voorbeeld verbluffend origineel met de grote bekende Queen hits , "We Are The Champions", "We Will Rock 

You", "Radio Gaga", “I Want To Break free” en natuurlijk “Bohemian Rhapsody”.  Queenmania is niet alleen 

een sound-a-like Tribute maar zal iedereen verbazen door de ongelooflijke gelijkenis van frontman Sonny 

https://www.youtube.com/watch?v=WY4xfcRhjZw
https://www.youtube.com/watch?v=9YrMHNvw0tY
https://www.youtube.com/watch?v=BkhusZ2vn7U
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Ensabella en Freddie Mercury. Zijn performance, de will-power en de vocalen zijn voor Queenmania van grote 

waarde en zorgen voor een show met een karakter en de beleving van een legende die bekend stond als één van 

grondleggers van de rock.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Du4zOso2mkM 

https://www.youtube.com/watch?v=IIJidjeb1Hk 

 

 

Nadere informatie en bekendmakingen van bands zullen periodiek volgen. Voor aanvullende informatie kunt U 

bovendien altijd contact met ons opnemen. Bent u geïnteresseerd in foto’s, andere persberichten of de ZF 

mediakit dan neem eens een kijkje op onze website: http://www.zomerfeesten-deurne.nl/media. Voor het 

allerlaatste nieuws kunt u ons ‘like-en’ op Facebook: https://www.facebook.com/WalhallaZomerfeesten, en 

volgen op twitter: https://twitter.com/WZomerfeesten. 

 

 

Met vriendelijke groet, namens Jongerensociëteit Walhalla en Stichting Zomerfeesten Deurne, 

 

 

 

Luuk Bossers  

(bestuurslid) 
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