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Harmonice
 tieners zingen bekende popliedjes in een ander jasje

Amber  Celia  Lisa  Loïs  Lotte  Sayenna| || ||



Het fenomeen meidengroep bestaat al even. Met de komst van Amber, Celia, 
Lisa, Loïs, Lotte, en Sayenna  is Harmonice geboren, jong, nieuw, verfrissend!

Deze zes eigenwijze, vlotte en supergezellige vriendinnen delen één passie: zingen! 
Harmonice is ontstaan als onderdeel van de ANBI Stichting Kids-Bizz, die zich ten doel 
heeft gesteld jonge zangtalenten een professioneel podium voor optredens te bieden.

De meiden richten zich met bekende popsongs van 
toen en nu op een breed publiek. Harmonice brengt 
liedjes die vertellen over alle dingen die hen bezig 
houden. Ze zingen stuk voor stuk solo, maar staan 
vooral bekend om hun unieke samenzang en 
bijzondere arrangementen. Harmonice werd tijdens De 
Zinge Open Invitational 2016 unaniem door de jury als 
winnaar gekozen. Sindsdien zitten ze niet stil en 
verschijnt de groep op diverse festivals, speciale 
gelegenheden en besloten evenementen.

De duur van de act van Harmonice varieert van minimaal 30 minuten tot 
de totale muzikale omlijsting van uw evenement. Harmonice laat zich 
boeken voor zowel akoestische als uptempo sets, desgewenst met 
pianist of live band. Bijzondere repertoirewensen kunnen in overleg 
gearrangeerd en uitgevoerd worden. Indien gewenst is zelfs de 
benodigde geluidstechniek via Harmonice te leveren.

Neem voor vrijblijvende informatie of boekingen contact op: 
manager@harmonice.nl | 06 - 21 19 69 52

Uit de reacties van toeschouwers valt 
op te maken dat we hier te maken 

hebben met een bijzonder stel 
jongedames. “Met hun magische 

harmonieën en aanstekelijke moves 
doet Harmonice het kippenvel op de 
armen verschijnen.“ en “Het ziet er 

gemakkelijker uit dan het is, zes 
afzonderlijke stemmen die zo perfect 
samen komen. En dat op deze leeftijd, 

dat belooft wat voor de toekomst!”

Ook zo enthousiast over 
Harmonice?

Vrienden steunen de 
ANBI Stichting Kids-Bizz met een 

klein bedrag (vanaf �2,=) per maand. 
Meld je aan als vriend van Kids-Bizz: 

penningmeester@harmonice.nl


