Biografie Walter Ego
De meest gewilde muzikale vrijgezel "aus dass Limburgisches Alpenland" dat is
Walter Ego.
Stimmung, Hossa en performen zijn de meest bondige steekwoorden die van
toepassing zijn op deze rasechte Schlagerartiest.Op Bier-, Oktober- of Wiesenfesten
is Walter Ego in zijn element tijdens zijn optredens door het hele land. Duitse
Schlagers vanaf de '60er jaren tot nu doen het geweldig op elk feest en niet alleen
voor diegenen die ermee zijn opgegroeid. Walter Ego komt uit een nest waar
Deutsche Schlagermuziek favoriet was en dat straalt hij uit.Marmor, Stein und Eisen
bricht uit 1965 van Drafi Deutscher of Ein Festival der Liebe uit 1973 van Jürgen
Marcus wordt bijvoorbeeld door jong en oud meegezongen en is slechts een greep
uit zijn repertoire. Bij het Fliegerlied van Tim Toupet of Sweet Caroline van DJ Ötzi
gaat het dak eraf. Dass ist WAHNSINN und JETZT DIE HÄNDE ZUM HIMMEL...

Biografie Claudia Ansel
De Schlager is weer helemaal terug maarrr..........is hij ooit weggeweest? Kijk om je
heen als je op een feestje bent en er klinkt plots "Hossa Hossa Hossa" uit de
luidsprekers. Zie wat er gebeurd, jong en oud gaan uit hun dak! Dit ervaart ook
Claudia Ansel tijdens haar optredens als de intro van haar Schlagers gestart wordt.
Laat ook uw feest een echt feest worden en doe dit met de Schlager-parade van
Claudia Ansel. Claudia Ansel is per toeval ontdekt door haar inmiddels goede vriend
André Wolff (Die Kolibris) tijdens een opnamesessie van het nummer "Ich bin wie
Du" van Marianne Rosenberg. Claudia heeft altijd al iets gehad met WDR 4 muziek
en is blij dat ze de kans gekregen heeft om van haar passie haar dagelijkse kost te
maken. Haar optredens geven haar de dagelijkse dosis vitamines die ze nodig heeft
en Claudia is daarbij zeer vereerd dat ze deze vitamines over mag dragen op alle
mensen die -net als haar- óók van Schlagers houden. Van Schatzi schenk mir ein
foto tot aan Schuhe an; alle bekende feestnummers kent Claudia op haar duimpje!

Biografie Max Kaiser
DJ Max Kaiser is úw Oktoberfest-DJ bij uitstek! Als rasechte 'Volksmusik kenner'
draait DJ Max Kaiser uw Oktoberfest tot een hoogtepunt! DJ Max Kaiser is geen
doorsnee DJ; doordat hij is opgegroeid met Duitstalige muziek en hij als muzikant bij
o.a. Palemiger Spatzen, Anseltaler, Claudia Ansel heeft gespeeld, heeft hij alle
uithoeken van ons land wel gezien. Deze Duitse Feest DJ weet precies met welke
hits hij uw oktoberfest in optimale sferen kan krijgen, en waar mogelijk zingt hij zélf
een potje mee! Waar zie je dat nog?Of het nu hits zijn voor de jeugd of de plaatjes
der herkenning voor het oudere publiek; DJ Max Kaiser draait ze allemaal! En wist je
dat hij ook te boeken is als presentator / moderator? Wellicht zoek je de combinatie;
een DJ die uw artiesten aan- en afkondigt? We bekijken graag samen met u de
mogelijkheden.

Biografie Mickey Düse
Soms heb je van die zangers op Oktoberfesten waarbij je aan het twijfelen raakt; is
het de CD of zingt ie nou écht? Schlagerzanger Micki Düse is er zo eentje. Micki
heeft niet alleen de gave om loep- en loepzuiver te zingen, maar daarnaast biedt zijn
stem de variatie voor een complete range aan bekende schlagerhits. Het lijkt wel of
hij alle Duitse muziekstromingen beheerst: Du van Peter Maffay pakt hij met gemak
op, om vervolgens probleemloos Griechischer Wein in te zetten. Wat dacht u van
nummers als Wahnsinn, Ich bau dir ein Schloss, Einen Stern, Rot sind die Rosen en
vele andere Duitse superhits. Recentelijk was hij zelfs te gast bij het programma
Wekker Wakker van Radio Omroep Max en nam het een duett op met niemand
minder dan George (Rock you baby) Mccrea!
Biografie Rolf Kaiser
Jawel……Rolf Kaiser is weer “On Tour”. Deze ex skileraar uit het Duitse
Berchtesgarden is geen onbekende in binnen en buitenland! Ooit begonnen als Elvis
Presley imitator waarmee hij de een na andere prijs won begon hij op 25-jarige
leeftijd aan een carrière als skileraar in het mooie Graz. Hij gaf ski les aan onze
eigen Royal Family en is nog steeds een graag geziene gast bij onze prinses Beatrix
waar hij nog regelmatig voor een kopje koffie en unterhaltung wordt uitgenodigd. Rolf
is nu weer “Voll Drauf” en presenteert onder het motto “ Volles Rohr, Volle kanone”
zijn nieuwe show waarin hij als vrolijk zingende gastheer/DJ van elke gelegenheid
een feestje weet te maken!

