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HERMES HOUSE BIG BAND ‘40TH ANNIVERSARY PARTY’
GENOMINEERD VOOR TICKETMASTER AWARD

BESTE NEDERLANDSE EVENT

Het grote jubileum event dat de Hermes House Band ter ere van het 40-jarig bestaan op
17 september 2022 in Rotterdam Ahoy organiseerde, is genomineerd voor een
Ticketmaster Award in de categorie BESTE NEDERLANDSE EVENT.

Dit door het Rotterdamse Xplo Music & Events geproduceerde event bestond uit een
spectaculair concert en een grootse afterparty. Het concert werd uitgevoerd door een
XXL Hermes House Band bezetting bestaande uit maar liefst 66 (oud-)bandleden. Zij
namen het publiek mee op een reis door de tijd met zelfgeschreven liedjes, feestelijke
covers, exclusief beeldmateriaal en alle grote HHB-hits. Aansluitend was er voor het
hele publiek een "HHB-Afterparty”. Op twee podia speelden acht oude bezettingen van
de Hermes House Band tot in de late uurtjes nostalgische sets.

Na vier decennia omzwervingen over de hele wereld, kwam de complete band thuis in
Rotterdam, waar het ooit allemaal begon. Een uitverkochte RTM-stage met fans, vrienden en
familie vormde het perfecte decor voor een heuse ‘trip down memory lane’.

Jack Wijs, huidige zanger van de Hermes House Band: “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.
Dat we dit neer hebben kunnen zetten met iedereen die ooit in de Hermes House Band heeft
gespeeld is echt waanzinnig. Deze nominatie is heel erg leuk, een kers op de taart. Ik denk
wel dat we een kans maken. Iedereen mag gaan stemmen via:
https://bit.ly/TMAwards23-XploEntertainment”.

Eugene Lont, oud-bassist en producent van het event: “Wat was het mooi. Trots en dankbaar
zijn we op wat we met z’n allen hebben neergezet. Speciale dank gaat uit naar de Hermes
House Band, alle oud bandleden, de lustrumcommissie, onze productiepartners en het hele
team van Xplo Events. Maar vooral ook naar onze fans, het hooggeëerde publiek, jong en
oud, tijdloos…. wat het extra speciaal maakte”.

Hermes House Band, hoe het begon…

In de wereld van de popmuziek is 40 jaar een eeuwigheid. Rotterdams bekendste
studentenband bestaat sinds 1982. Ontstaan als “huisband” van Sociëteit Hermes ontwikkelt
de band zich tot een van de beste feestbands van Nederland. Een uniek element is dat de
band zich steeds vernieuwt, want eenmaal afgestudeerd verlaat je de band en neemt een
jongere student de vrijgekomen plek in. De HHB scoorde een nummer 1 hit met het nummer
“I WILL SURVIVE” en het ‘Lalala’ van dit nummer is nog altijd de goaltune van Feyenoord en
andere grote clubs. Internationaal volgden nog een tiental hitnoteringen in vrijwel alle landen
van Europa, Mexico, Brazilië, Canada en Australië.
En de Hermes House Band is nog lang niet klaar. Met een volle agenda voor de komende
maanden zijn de jonge bandleden van de Hermes House Band er klaar voor om door heel
Nederland overal het dak eraf te spelen. Een mooie belofte voor de toekomst.

https://bit.ly/TMAwards23-XploEntertainment
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Overige nominaties

Naast de Hermes House Band (Rotterdam Ahoy) zijn genomineerd voor BESTE
NEDERLANDSE EVENT: Anouk (Malieveld), De Dijk (Ziggo Dome), Rob de Nijs (Ziggo
Dome), Donnie (AFAS Live), Davina Michelle (Rotterdam Ahoy), Maan (Ziggo Dome),
Snollebollekes (GelreDome), Vrienden van Amstel LIVE (Rotterdam Ahoy), Froukje
(AFAS Live) en Groots met een zachte G (Philips Stadion Eindhoven).
De Ticketmaster award is een ‘fan-driven’ award. Fans kunnen stemmen
https://bit.ly/TMAwards23-XploEntertainment van maandag 9 t/m vrijdag 13 januari. De
bekendmaking van de award winnaars zal plaatsvinden in de week van 18 januari.

Tot ziens, tot lalala!

----------------------------------------------------------------------------------------
Voor extra informatie over de Hermes House Band:

Xplo Music & Events – Olaf Croon / 0104149990 / olaf@xplo.nl
Websites:

https://hermeshouseband.nl/40jaar-pers/
https://xploevents.nl/hermes-house-big-band-40-jaar/

https://bit.ly/TMAwards23-XploEntertainment
https://hermeshouseband.nl/40jaar-pers/
https://xploevents.nl/hermes-house-big-band-40-jaar/

