Biografie
Sinds de oprichting heeft Bon Scotch een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Bon Scotch
geldt als dé nieuwe AC/DC tribute sensatie die op dit moment de betere podia in binnen- en
buitenland bestormt. Zoals Metropool Hengelo, Gebouw T Bergen op Zoom en Nijdrop Opwijk
(BE). Maar ook op volgepakte festivals zoals o.a. Dicky Woodstock, Pigpop, Nirwana Tuinfeest en
Sandnes Rally (NO) gaat het dak eraf. Iedereen gaat plat voor deze vertolking van het AC/DC van
de jaren '70. Of het nu grote podia en festivals zijn of kleinere kroegen, Bon Scotch voelt zich
overal thuis en dit heeft zijn weerslag op het publiek. De muziek lijkt dan ook tijdloos te zijn als je
elke keer weer jong en oud ziet genieten van de shows die Bon Scotch neerzet.
Bon Scott (zanger AC/DC van 1974 – 1980) mag dan helaas niet meer onder ons zijn, maar met Bon
Scotch zou je dat bijna vergeten. Onder leiding van een charismatische leadzanger evenals de in
schooluniform geklede gitarist zorgt deze energieke band voor de ultieme AC/DC beleving. Met
een show waarin alle klassiekers zoals o.a. Highway To Hell, Whole Lotta Rosie, TNT, en Let There
Be Rock van het Bon Scott-tijdperk voorbij komen, en een sound die werkelijk ongelofelijk dicht bij
het origineel in de buurt komt is er als AC/DC-liefhebber geen betere manier om je weer in de 70’s
te wanen dan met Bon Scotch.
www.bonscotch.nl
Bon Scotch is:
- Mari Maas: Zang
- Geert Sanders: Drums
- Michel Joosten: Gitaar
- Mario Peeters: Gitaar en Zang
- Theodoor van Heugten: Bas en Zang

Beknopte Biografie
Bon Scotch geldt als dé AC/DC tributeband van dit moment die het oudere werk uit de tijd van
zanger Bon Scott op een waardige manier vertolkt. Onder leiding van een charismatische
leadzanger evenals de in schooluniform geklede gitarist zorgt deze energieke band voor de ultieme
AC/DC beleving. Met een show waarin alle klassiekers zoals o.a. Highway To Hell, Whole Lotta
Rosie, TNT, en Let There Be Rock van het Bon Scott-tijdperk voorbij komen, en een sound die
werkelijk ongelofelijk dicht bij het origineel in de buurt komt is er voor de AC/DC-liefhebber geen
betere manier om je weer in de 70’s te wanen dan met Bon Scotch.

