KATJA HENZ

2017/2018

Veur uuch!

Katja stond de afgelopen jaren al op diverse grote en kleine podia in Limburg.
Maar deze geboren Maastrichtse is vooral bekend van haar performances tijdens
de laatste 4 LVK-finales. ‘Diech bis ’t hielemaol’ en ‘Twinkels’ spetterden gelijk!
Ieder optreden van deze enthousiaste zangeres en entertainster is een grote gezellige happening. Al moet u er live bij zijn om de echte Katja-vibe te ervaren, toch
krijgt u via deze “Promo” een idee van de sfeer en successen tijdens de optredens
van Katja > Promo Katja 2017/2018
Wie is Katja?
Katja Henz is een 41 jarige Maastrichtse die in haar dagelijks leven ook nog bijna fulltime werkt
in het voortgezet onderwijs, als docente economie en coördinator onderwijsvernieuwingen. Het
zingen en entertainen zat zeker al vanaf haar jeugd in haar bloed maar kwam pas echt boven
begin deze eeuw. Als presentatrice maakte ze voor de grap een liedje en heel langzaam groeide die grap uit naar Limburgse artieste, die sinds 2013/2014 serieus aan de weg aan het timmeren is.
Toekomst!
Momenteel wordt er in de studio druk gewerkt aan twee gloednieuwe nummers. Een vrolijke,
humoristische polka, waar Katja bijgestaan wordt door de mannen van Wir sind spitze. Maar
ook het LVK staat weer voor de deur, dus ook dat liedje is bijna klaar. Dit jaar gaat Katja voor
een walsje, de titel spreekt voor zich: ‘De tied vaan us leve!’.
Evenementen?
Oktoberfeesten, heren- en dameszittingen, carnavals evenementen, bedrijfsfeesten, koningsfeesten, schlagerfeesten, meifeesten, schuttersfeesten, zomerfeesten, familiefeesten. Veur
uuch! Voor uw event! Katja zal haar uiterste best doen om uw event op te fleuren met haar
vooral eigen nummers en haar gezellige uitstraling.
Kijk voor meer informatie, video’s, en promomateriaal op website Toutdekat,
Facebook Katja Henz– Toutdekat of het Youtube-kanaal Katja
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“Pluk diech neet ’n
stukske,
mer den gaanze daag!”

U kunt Katja boeken voor een
optreden van 25/30 minuten
(tape-act)
of als presentatrice/
dagvoorzitter
voor uw event.
Voor boekingen
mail info@vbevents.nl
of bel 06- 22 95 19 54.
Website VBevents

