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Siembra is opgericht in september 1992 
en heeft inmiddels een grote bekendheid 

opgebouwd in Nederland en de omringen-
de landen. Het repertoire van Siembra is 

zeer gevarieerd en kun je samenvatten als 
Latin en Caribbean. De band speelt o.a. 
Salsa, Merengue, Soca, Bachata, Zouk en 
nog veel meer stijlen uit de Latijns-Ameri-

kaanse en Caraïbische streken.

De tribute-band Queen Forever zal meni-
geen doen verbazen met de fantastische 

wijze waarop alle hit-nummers van de 
legendarische Britse rockformatie worden 
vertolkt. Waar de concurrentie veel werkt 

met orkestbanden doet Queen Forever 
alles live. Naast dat deze band klinkt als 
Queen schromen de muzikanten ook niet 

om er uit te zien als Queen! 

Ook deze zomer begint het weekend met 
een swingende avond in de kasteeltuin van 
Helmond. Op de vrijdagavonden van 7 juli t/m 18 
augustus beleef je hier het zomerse gevoel van 
de Kasteeltuinconcerten. Zeven weken lang op 
vrijdagavond een gratis concert met elke week een 
andere band! Neem gezellig je familie en vrienden 
mee en geniet! Verkoelende drankjes en lekkere 
hapjes zijn voldoende aanwezig. Nieuw dit jaar is 
het foodplein, een Gin-Tonicbar, speciaalbierbar en 
cocktailbar! Ook de kids zijn van harte welkom en 
als zij lege bekertjes verzamelen krijgen ze een leuke 
attentie. Vind de plattegrond van het terrein en het 
volledige programma op de website.

Nog even dit
• Breng geen eigen consumpties mee naar het           
   evenemententerrein
• Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het         
   terrein, wildplassen is niet toegestaan
• Plaats fietsen in de daarvoor bestemde 
   fietsenstalling
• Er worden foto- en filmopnamen gemaakt voor
   promotionele doeleinden
• NIX18 NIET ROKEN - NIET DRINKEN!

Veel plezier bij de Kasteeltuinconcerten 2017

Muziek   20.30 - 23.00 uur
Horeca   19.30 - 23.30 uur
Locatie   Kasteelplein 1, Helmond
Presentatie Thomas Pieters & Guido van Erp

Mariachi Los Tarascos speelt in een 
typische bezetting van gitaar, guitarrón, 
vihuela en trompet. Samen met accorde-
onist Dwayne Verheyden brengt de band 
een onweerstaanbaar repertoire van pure 

Mexicaanse folk tot feestelijke liedjes. 
Mariachi Reloaded begint een nummer in 
mariachi style, gaat over naar reggaeton 

en eindigt met een funky groove.

04⁄08 − SIEMBRA 18⁄08 − QUEEN FOREVER11⁄08 − Mariachi Los Tarascos 
Ft. Dwayne Verheyden & Mariachi 

Reloaded

www.siembra.nl www.queenforever.nlwww.mariachilostarascos.com

19:30



Een miniplaybackshow? Een dansjesmed-
ley? Niets is te gek voor LIJN 7 en dit jaar 
luiden zij het zwoele zomerseizoen in van 
de Kasteeltuinconcerten 2017. Alle feest-
liefhebbers zijn welkom om samen met 
LIJN 7 de meest uiteenlopende covers 

te zingen. Van K3 tot The Beatles en van 
André Hazes tot Swedish House Mafia: het 

komt allemaal voorbij!

www.lijn7tvshow.nl www.groovefoundation.nl www.defamericans.nl www.friction-music.com
Kijk voor alle leuke acties en menu’s van onze 

horecapartners op www.kasteeltuinconcerten.nl

De Kasteeltuinconcerten worden mede mogelijk 
gemaakt door:

Raak besmet met de aanstekelijke mix van 
funk, soul en danceclassics van Groove 
Foundation. Op de tweede avond van 

het zeventiende seizoen gaan we terug 
naar de jaren zeventig. Groove Founda-
tion verspreidt  al meer dan twintig jaar 
het GROOVE-virus! Het repertoire van 

de band verandert continu, waardoor het 
altijd aanstekelijk en verrassend blijft.

Je hoeft niet naar Nashville om de muziek 
van the man in black te eren. De tribu-
te-band Def Americans brengt dit jaar 

Johnny Cash tot leven in de kasteeltuin. 
Def Americans blijft net als Johnny Cash 
dicht bij zichzelf. Hierdoor onderscheidt 
de band zich van de gangbare cover- en 

tribute-acts.

Friction & The Roots Drivers bieden een 
catchy mix van reggae, afropop en hiphop. 

De muziek van Friction is ontstaan in de 
grootste ghetto van Ghana. Als eerste 
Afrikaanse artiest ooit werd Friction 

toegelaten tot de Fontys Rockacademie. 
Inmiddels worden zijn singles  gedraaid op 

tv-stations zoals MTV Africa, en Jamai-
caanse radio stations.

07⁄07 − LIJN 7 14⁄07 − GRoove foundation 21⁄07 − DEF AMERICANS 28⁄07 − Friction & The Roots 
Drivers 
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