


  De Sjonnies
   Opgericht in 1991 zijn 
De Sjonnies uitgegroeid tot een 
vaste waarde in het Nederlandse 
feestcircuit. Eigenlijk kent de band 
louter hoogtepunten. Hun eerste single “Dans 
je de hele nacht met mij?” werd meteen een dikke 
vette hit en hun eerste album “Verse vis en lingerie” haalde de hoog-
ste regionen van de album top-100. Inmiddels heeft de band 5 albums en 
een dertigtal singles op zijn naam staan, waarvan “Annemarie”, “Zwemmen 
zonder slip”, en “M’n fiets is gejat!” wellicht de bekendste zijn.

   Maar nog meer dan aan hun plaatsuccessen heeft de band zijn 
reputatie te danken aan de live-optredens. Geen band in 
Nederland weet in korte tijd de zaal zo op zijn kop te zetten als 
De Sjonnies. Het hart van de band wordt al jaren gevormd door leden van 
het eerste uur Friso Ruysdael (bassist en man van ideeën) en 
Konstantijn Ruysdael (gitarist, tekstschrijver en producer). 
De oorspronkelijke zanger Ronnie Ruysdael koos in 2009 voor een 
solocarrière; anno 2014 brengen de twee overgebleven Sjonnies samen met 
Bennie Solo een geheel vernieuwde show gebaseerd op de uiterst 
herkenbare, alom vertrouwde Sjonnies-sound.

   En wat ook prettig is: De Sjonnies zijn niet alleen de leukste band, 
ze hebben toevallig ook nog het leukste publiek van Nederland. 
Een publiek waar je graag bij wil horen. Ook voor kroegeigenaren en 
festival-organisaties is de band al jaren een zekerheid, vooral omdat 
elk optreden gegarandeerd bieromzet-proof is. Deze band moet je gezien 
hebben om er over mee te kunnen praten. Een concert van De Sjonnies is 
een belevenis, de beste (eigen) feestnummers worden gecombineerd met 
een perfecte humoristische live-show. Een muzikaal avontuur voor jong 
en oud, dus neem gerust je schoonmoeder mee. Of zoals een fan 
het ooit uitdrukte:

“DE SJONNIES DAT IS GEEN BAND, HET IS 
EEN MANIER VAN LEVEN!”

De facts • DUUR: Show van 1 x 40 minuten • GELUID: Inprikken met monitorset 
of inclusief A-set (tot 400 pers) • INCLUSIEF: Decor De Sjonnies
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