
BIOGRAFIE – 3 Unplugged 

Deze drie ervaren zangers/gitaristen spelen uitsluitend op akoestische gitaren vervolmaakt met 

driestemmige vocalen. Dit met een pure enthousiaste en gezellige uitstraling. Wellicht kent u de 

bandleden uit bands zoals ‘The Acoustic Elephants’, ‘De Bikkels’ of ‘The Typical Twins’ 

 

Van een stijlvol intiem diner tot een huwelijk, kroeg, borrel of grootschalig evenement, ‘3 Unplugged’ 

past altijd en is flexibel in repertoire en presentatie. Ook bij de muzikale omlijsting van een 

huwelijksvoltrekking of receptie kunnen ze - volledig akoestisch - de mooiste gevoelige nummers 

spelen. 

 

'3 Unplugged' Speelt over een Bose geluids-installatie. Van alle high-end geluidssytemen die er 

beschikbaar zijn is dit 'the highest end'. Een systeem zó compact dat je het in veel gevallen bijna niet 

ziet staan. Voordelen van dit systeem: super-compact, bewonderenswaardig stijlvol, zeer snelle 

opbouwtijd en - zowel hard als zacht - een dijk van een geluidskwaliteit. Beter wordt het niet! 

 

Overal geeft ‘3 Unplugged’ met zijn unieke uitvoeringen van bekende - oude én nieuwe - liedjes een 

gezellige draai aan de feestelijkheden. Het is ook ‘de ideale barbecuemuziek’. 

 

‘3 Unplugged’ speelt: 

The Eagles,   The Baseballs,   The Beatles,   Steely Dan,   Train,   Rolling Stones,   Kings of Leon,    

Milow,  Golden Earring,   Plain White T‘s,   John Denver,  Bon Jovi,   Supertramp,   Robbie Williams,   

Elvis Presley,   David Bowie,   Adam Lambert,  Prince,  Steve Miller Band,  Chuck Berry,  ABBA,  CCR,   

Jan & Dean,   Doobie Brothers,   Pink Floyd,   Neil Young,   Neil Diamond,  The Allman Brothers,  Little 

Richard,  Ben E. King,   America,  Oasis,   REM,  Simon & Garfunkel, The Blues Brothers,  Bruce 

Springsteen,  Jackson Brown,   Crosby Stills & Nash,  The Doors,  Status Quo,   Eric Clapton,  Sam 

Cooke,  Fleetwood Mac,  The Police,  Shocking Blue,  The Scene,  U2,  Cheap Trick, Dr Hook,  etc 

3 Unplugged... als het écht akoestisch mag zijn! 

 3 Unplugged repeteert bijna wekelijks en als u op een persoonlijke manier kennis wilt maken met de 

bandleden, alle mogelijkheden wilt bespreken en ons even Live wilt beleven bel dan voor een 

afspraak (071-5148909). 3 Unplugged is ook als 2 Unplugged te boeken.  Zelfde repertoire, zelfde 

professionaliteit  alleen met een man minder. 

 


