
 
 

 

 

Queen Forever 

Op alle overeenkomsten tussen VB Events & Entertainment en diens opdrachtgevers en artiesten zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals vermeld 
op achterzijde contracten. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid Limburg met de inhoud waarvan opdrachtgevers en artiesten verklaren bekend te 
zijn ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst 
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Queen Forever is een Nederlandse premium Queen tribute band die al jarenlang succesvol optreedt.  
Zij behoren tot een van de beste Queen tribute bands van Europa. Ze onderscheiden zich door hun  
muzikale talent, voorkomen en unieke duetten met Montserrat Caballé en David Bowie.  
 
Queen Forever 
Dé premium Queen tribute band van Europa 

➢ Een formatie van 7 conservatorium geschoolde muzikanten die 100% LIVE spelen. 
➢  Een kwalitatief hoogstaande act waarbij alle bandleden zich kleden, bewegen en spelen als Queen    
      om de optimale Queen beleving te ervaren. 
➢  Instrumentaal en vocaal een zeer sterke show met frontman Timothy Drake als Freddie Mercury. 
➢  Een uitgebreide show, onder andere een duet met David Bowie en als kers op de taart -de absolute 
      favoriet van het publiek- een duet met Freddie en Montserrat Caballé het nummer: Barcelona. 
➢  Queen Forever heeft een sterke nog steeds groeiende fanbase en speelt hierdoor regelmatig 

           shows in uitverkochte zalen, tenten, theaters en pleinen. 
 

➢ Een spectaculaire en meeslepende show die keer op keer bewijst dat Queen Forever een Premium 
tribute band is.    

 
➢ Een band met chemie, die houdt van Queen en als fans dit ook écht uitdraagt in hun performance. 

 
➢ De band gaat momenteel een tweede seizoen in van hun succesvolle Theatershow: ‘Queen the 

Music’   
 

➢ Queen Forever wordt met enige regelmaat zeer positief vermeld in de media. 
 

 In 2020 bestaat Queen 50 jaar! 
 
Bij de boeking is inbegrepen: 

✓ Een show van maximaal 2 x 60 minuten. 
✓  Volledige inprikset bestaande uit: in-ear monitor set, mengtafels, complete microfoonset met  

 statieven & alle bekabeling. 
✓  1 FOH-technicus. 
✓  1 Light engineer. 
✓  Rider en algemene voorwaarden zijn van toepassing bij een boeking. 

 

Voor meer info of boekingen van Queen Forever ook voor België 
info@vbevents.nl 

Tel. Dré 0622951954 
Tel. Wendy 0653608108 
Voor België 089215127 

 


