
 

 

  

 
WILD ROMANCE  LIVE on Stage. 
  
Wild Romance live in Uw Theater !!!                                            
Voor de pauze gaan we samen met U & Wild Romance naar een Herman Brood waardige 
Nachtclub.Wild Romance gaat ‘live on stage semi accoustic music’ maken samen met diverse  
Special Guest en als Klap op de vuurpijl komt ook Marcel B. (Ja de zoon van..)zijn muzikale bijdrage 
leveren aan vader:Herman Brood. 
Op het grote film scherm achter het podium zien we nog nooit vertoonde ‘eeuwen oude’ video beelden 
uit de periode 1977 t/m 2000 van en over Herman waarin o.a. zijn lieve moeder Beppie Brood de 
bezorgde uitspraken doet over Herman Brood en of het niet beter is om ergens een vaste baan te 
nemen in plaats van rockmuziek te willen maken…. allemaal zeer ontroerend.  
 Uw gastheer en Host is ‘life time manager’ onder het motto: ‘Koos Vertelt’ uit eerste hand zijn 
onglofelijke avonturen samen met Herman Brood. 
 
Na de pauze duiken we samen 40 jaar terug in de tijd tot aan heden. 
Wild Romance heeft kortgeleden een nieuwe plaat opgenomen, Titel: No Time.  
Twaalf waanzinnige zeer Herman Brood waardige songs die ‘all over’ lovende pers krijgt. 
Wild Romance’ speelt al die mega Hits live met nog levende originele Wild Romance’ bandleden. o.a. 
de Herman zijn 2 co piloten de legendarische: Dany Lademacher, David Hollestelle. 
 
 
 

 

 



 

 

 

Deze 2 soul bros gaan in al hun ‘Guitar-battles’ zorgen voor enorm spetterend vuurwerk. ‘Wild 
Romance’ speelt  al die super Mega Hits ook uit 1978 JA,‘t gaat absoluut een feest van herkenning 
worden met  hits zoals: : Never be Clever - Champagne & Wine – Saturdaynight - Still Believe-
Rock&Roll Junkie  meezingen mag niet maar ‘Moet’……Waarschuwing: ‘t dak gaat er af…;-) 
 
Kortom: al met al een zeer authentieke legendarische Herman Brood Hommage show met oud en 
nieuw songs die U echt niet mag missen….!! 
 
Lovende PERS @ Wild Romance :’ All over’ lovende Kritieken. 
David Hollestelle @ Parool-Dagblad van Het Noorden-Leeuwarder  Courant: 
‘Herman Brood  zelf had deze band helemaal te gek gevonden ! 
SOUNDZ : Dit is niet  zomaar  een Tribute Band…..   
Algemeen Dagblad: Wild Romance  opgestaan uit de Dood… 
NIEUWE  REVU; Wild Romance  springlevend. zalen uitverkocht en net een New Album.  
Music Maker: NO TIME  is een lekker stevig  Rockalbum zonder Poespas ! 
NRC : Wild Romance verlaat het Podium de club dampend achter latend., 
Giel Beelen Veronica; WAT een TopBand ,geweldige  eigen nummers  
 

Voor theater boekingen: 
Kees Verdaasdonk 0627046409 theater@musicdept.nl  

www.theaterdept.nl   www.wildromance.eu  
www.musicdept.nl  

 
 
 
 


