


SELECTION COOL FUNKY JAZZ OP MAAT
Selecteer uw bezetting op basis van muziekstijl, geluidsvolume en het aantal musici. 

Welke samenstelling u ook selecteert, SELECT ION zorgt voor de juiste muzikale 

invulling volledig aangepast aan uw evenement. Popclassics, jazz, easy listening, 

lounge en top 40 hits behoren tot het repertoire en worden op een enthousiaste manier 

ten gehore gebracht. Ook een geheel acoustisch optreden is mogelijk. SELECT ION 

is bijzonder geschikt voor het muzikaal omlijsten van uw receptie, beurs, diner, diner 

dansant, brunch, seminar, personeelsfeest, etcetera. Daarbij zijn een prettig volume en 

gepaste kleding vanzelfsprekend.

SELECT ION is een initiatief van bassist Arjan Beumer. Mede door de aanvragen de 

bezetting aan te passen aan het evenement is SELECT ION ontstaan. Arjan Beumer is 

een ervaren musicus. Hij heeft gespeeld op talrijke zakelijke evenementen, festivals, beurzen 

en met diverse artiesten. Ook speelde Arjan in diverse musicals waaronder: Evita, 

Cabaret en Joseph. Arjan is uw contactpersoon en aanspreekpunt op uw evenement.

LICHT EN GELUID
SELECT ION heeft de beschikking over een eigen licht- en geluidsinstallatie. Deze 

installatie is geschikt voor de meeste evenementen. In sommige gevallen is het nodig 

de geluidsinstallatie uit te breiden (bij grote evenementen) of juist in te perken omdat 

er al een geluidsinstallatie aanwezig is. De situatie op en omstandigheden van uw 

evenement worden altijd ruimschoots van te voren besproken en overlegd. 

SELECTEER UW SELECTION
U selecteert het aantal muzikanten en met welke instrumenten er wordt gemusiceerd. Daarbij kiest u het 

karakter van de muzikale invulling: geheel acoustisch, uitsluitend achtergrond of dansbare muziek. Alle 

muzikanten die hun medewerking verlenen aan het SELECT ION project zijn zeer ervaren en erkende musici. 

Met hun vakbekwaamheid en enthousiasme zullen zij uw evenement sfeervol muzikaal begeleiden. 

Kijk in onderstaand schema voor de mogelijkheden.
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MUSIC FOR YOUR BUSINESS EVENTS

De juiste muziek voor uw zakel i jke evenementen. Flexibel, in st i j l  en met gepaste ui tstral ing.

BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN EN SELECTEER UW SELECTION

REFERENTIES
AkzoNobel, Amsterdam Arena, Audi, Bilderberg Hotels, Braun, Beurs van Berlage, Des Indes 

Hotel, EK 2000, Ericsson, Grand Hotel Krasnapolsky, Heineken, Hyundai, Holland Casino, 

National Geographic, Numico, Porsche, Sas Radison Hotels, SEAT, Siemens, Sligro, etcetera.

BOEKINGEN:

WWW.SELECTIONMUSIC.NL
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