
 Muziek en beeld 
BiG-Movie-GiG is een gevarieerde muziekvoorstelling van twee keer 45 
minuten, met veel herkenning, avontuur, humor, romantiek en spanning. 
Zo hoort u live gespeelde muziek uit bijvoorbeeld Mission Impossible, 
James Bond, De Wrekers, The Good, the Bad and the Ugly en Onedin 
Line, terwijl gelijktijdig achter de band film- en televisiebeelden worden 
geprojecteerd, met sfeervolle stills en spannende of grappige montages. 

De 17-koppige Bigband heeft de bekende bezetting met saxofoons, trombones, trompetten 
en een ritmesectie, maar voor dit programma wordt de klankleur van de band uitgebreid met 
andere instrumenten als bugel, fluit, banjo, mandoline en mondharmonica. Twee jonge vocale 
talenten, Clara Bakker en Bas Koppes, vullen de band in een aantal arrangementen aan.  
Presentator Sander Huisman verzorgt de verbinding in de show en geeft toelichting over 
muziek en beeld.

 Musici in filmrol
Filmmakers Hyo Soon Kaag (winnares van diverse filmprijzen korte film) en Niels Ursem – 
beiden afgestudeerd aan de Hoge School voor de Kunsten Utrecht – zijn als jonge professio-
nals bij het filmconcert betrokken. Deze samenwerking resulteert in een krachtige, sfeervolle 
beeldproductie waarbij beeld en muziek naadloos aansluiten en elkaar daardoor versterken.
En... musici van de band worden acteurs bij de door hen zelf gespeelde muziek. Van vier films 
is door hen een eigen korte versie gemaakt en schitteren de musici op het witte doek als 
geheim agent, legendarisch bokser, sadistische drumleraar en zijn student of cowboy op de 
Westfriese prairie. 

 Verrassend beeld en repertoire
Reacties van jong en oud publiek bij de eerder uitgevoerde voorstellingen van BiG-Movie-GiG:
“Een mooie combi; livemuziek met beeld. Geweldige filmpjes met leden van BiG GiG. Wat een vari-
atie op één avond. De voorstellig was veel te snel voorbij”.  
Van de recensent van het Noord-Hollands Dagblad: “BiG GiG brengt niet alleen een avond vol 
mooie, swingende, bekende muziek, maar maakt er ook een leuk programma van. Het viertal 
professioneel gemaakte clips doet zeker niet onder voor de andere vertoonde beelden. Er zijn ook 
muzikale gebbetjes en het repertoire is verrassend.”  Klik op de titels om een live-indruk te krijgen.

 Podium
De voorstelling is geschikt voor een locatie met* 
- een speelvlak van ca. 8x7 meter
- een beamer en een beeldscherm van ca. 6x4 meter
- een bediende geluidsinstallatie (met een beperkt aantal microfoons en monitoren)
- bediende podiumverlichting (optioneel)
- (bij voorkeur) een goed gestemde piano met uitversterking (optioneel).

 filmbeelden bij live bigband
Onder leiding van Martijn Bos maakt bigband BiG GiG 
uit Wognum een verrassende combinatie van muziek en 
beeld. In de muziekvoorstelling ‘BiG-Movie-GiG’ speelt 
de bigband arrangementen van films, tv-programma’s en 
reclames, ondersteund door bijbehorende beelden. 
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The BiG Movie GiG

* (technische) specificaties in overleg

WAT WIJ U BIEDEN:
Een productie van ruim twee keer drie kwartier uitgevoerd 
door een band van 17 musici en 2 vocalisten, begeleid door 
een artistiek leider, een beeldtechnicus en een presentator.  

Informeer vrijblijvend naar de kosten. 
Stuur ons een e-mail:  info@biggig.nl
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