
Dazzling Daisy & Roaring Mic Franky bieden u een pittige mix van een zot 
allegaartje van de allergrootste hits.

Het unieke decor met aangepaste lichtshow katapulteert u 100 jaar terug 
in de tijd naar de “Roaring twenties”, maar schrik niet wanneer Sinister G 
u een Rammstein rif voorschotelt of Timkerbel u van een vette 80’s sound 

bedient.

De oude grammofoon draait geen charleston maar de bekendste 
vinyl-hits waarbij Drun K Shot hout hakt en Mr Chesterfield de 

dansvloer laat daveren op de dikste beats van de 90’s.

Onder de stolp zit een uitnodiging voor Dinner @ Nine oftewel een avond 
waarvan u ondersteboven zal zijn.

In een 100 minuten durende show serveert deze unieke coverband u een 
meergangen menu dat bewezen gerechten samenbrengt, 

afgekruid met een flinke snuif ambiance, stomend heet geserveerd op uw 
dansvloer.

Deze topmuzikanten die hun sterren en strepen verdienden bij 
gerenommeerde bands en menig Vlaamse podia reeds onveilig hebben 
gemaakt zijn nu helemaal klaar om uw avond naar een hoger niveau te 
tillen met hun cocktail van 80’s, 90’s, millies, rock ‘n roll, dance, rock en 

foute meezingers.

Klassiekers als Born to be Wild, Like a Virgin, Walking on Sunshine maar 
ook Casanova, Nu of Nooit en Jailhouse Rock zullen zeker niet ontbreken. 

Put on your dancing shoes please!

Zal Roaring Mic Franky vanavond het hart van Dazzling Daisy veroveren? 
Of kent het verhaal een andere wending?

U bent van harte welkom aan de tafel van Dinner @ Nine.

Roaring
ever since
the twenties

Bon appetit!



D@N brengt een show van 100 minuten inclusief decor, verlichting, techniek 
en inprikset (mengtafel, microfoons, in-ears). 

De prijs is op aanvraag te verkrijgen via bookings@stresske.be

U krijgt van ons de nodige marketing tools zoals een promofilmpje, Soci-
al-media verhalen, Foto’s en een leuke affiche. 

We nemen uw event graag mee op in onze agenda op 
www.dinneratnine.be

Bon appetit!

Voor meer info en promomateriaal kan u terecht bij Stresske BVBA, Artists 
& Bookings via bookings@stresske.be

Voor technische info contacteert u onze FOH technieker Steven Stesmans . 
info@stresske.be of 0475 26 80 86


