
SUPERSONIC MEGAFUCKERS Nee, dit is geen grind band! Maar een 3 
mansformatie die met een no-nonsense instelling rauwe, energieke rock 
produceert waarbij ze de melodie niet zijn vergeten. Deze band brengt een 
spontaan gevoel naar voren wat veelbelovend is voor de live performance! 

THE BIARRITZ BOYS Een band die instrumentale surf speelt kom je niet 
vaak tegen! Maar deze jongens durven het aan en niet zonder succes. Met 
hun vette Fender sound a la Dick Dale swingen ze de pan uit. Enjoy the hip, 
slick, ultra-voilent and supersexy surfsound of The Biarritz Boys.

PARKER MACHINERY De vader van de stripheld DirkJan maakt niet 
alleen cartoons maar ook  strakke gitaarrock geserveerd met punk-
pudding! Artiesten als Billy Gibbons, John Spencer Blues Explosion en 
Ramones gelden als inspiratiebron. Net als bij DirkJan houdt deze band 
geen rekening met tere zieltjes!

CONFUSION OF TONGUES Een progressieve metal band geïnspireerd door 
oa. Dream Theater en Pain of Salvation met een cross over naar thrash 
en doom. Laat je verrassen door deze technische band met zangeres!

STEEL COBRA Deze band won in 2005 Schoolbands A GoGo en 
verzekerde zichzelf daarmee van een plek in de voorrondes van de Roos 
van Nijmegen. Deze jonge band speelt Heavy/Power metal á la Iced Earth. 

UNADULTERATED ... een Punkrock/Ska band uit Bemmel. Neem muziek 
van bands als Bad Religion en Blink 182, voeg Ska à la Reel Big Fish en 
Less Than Jake toe, en je hebt Unadulterated. De band bestaat zo’n 4 

jaar en is klaar om mee te doen aan de Roos van Nijmegen!

DE STAAT Het trio De Staat is het vervolg op de band ‘Puta’, die twee 
jaar lang als kwartet op de Nijmeegse podia hebben gestaan. Met hun 
meeslepende stoner-achtige rock met invloeden van o.a. Queens Of The 
Stone Age en Audioslave en een vleugje Muse zijn ze klaar om vele harten 
te veroveren.

HORST Horst bestaat sinds 2003 en maakt Nederpop en -rock, maar dan 
net iets anders dan wat u zich daar waarschijnlijk bij voorstelt. Verwacht 
bij dit vijftal geen lieflijke meezingers, maar meeslepende muziek onder 
een deken van rauw geluid met eigenzinnige teksten die je in vervoering 
brengen.

THE ANALOG PROJECT TAP maakt stevige rock met invloeden van 
oudgedienden als Led Zeppelin, Cream, Wishbone Ash en een nieuwe 
generatie helden zoals Rage Against The Machine en Lost Prophets.

JO’S LIQUOR De band rond zangeres Marjolein Kobes maakt warme pop 
en rocksongs met een rauw funky randje en laat zich inspireren door  
diverse grootheden als Tom Barman, Roisin Murphy, Coldplay en Noir Desir.

SAMMY G. Hij heet voluit Sam Gomm en is de zoon van Ian. (Even google-
en!) Hij is een gedreven singer/songwriter  die grossiert in soft rock, 
pop en blues. 

AVALENE Evelien Scheers, voormalig frontvrouw van Charing X en 
heeft al meer dan 150 optredens achter haar naam staan.  Zij maakt 

pure popmuziek vol emotie.

LEMON Het vervolg op de Stone Roses en The Verve, maar dan met iets 
meer dance invloeden! Talking Heads meets Smashing Pumpkins en Happy 
Mondays maar dan een tikkie meer rock’ Go Figure !

HET OOSTFRONT Pas een jaar werken deze twee talenten samen 
en vormen een dynamisch hiphop duo dat maatschappij-kritische en 
introspectieve lyrics koppelt aan experimentele en energieke beats.

YAYA Deze 8 koppige band brengt eclectische popmuziek , een mix van 
bossa nova, swing, jazzy lounge, funk, motown, blues en hip hop, ten 
gehore. Dit alles geserveerd middels o.a. toetsen, percussie, blazers en 
een bezielde zangeres.

Van Welderenstraat 104
Nijmegen
Open van 15.00 tot 03.00

 WOENSDAG 12 APRIL  DOORNROOSJE
 AANVANG  :  20:00   |   ENTREE  :  €4,-

 WOENSDAG 19 APRIL  MERLEYN
 AANVANG  :  22:00   |   ENTREE  :  €4,-

20 jaar roos van Nijmegen20 jaar roos van Nijmegen
 WOENSDAG 29 MAART STADDIJK
 AANVANG  :  20:00   |   ENTREE  :  €4,-

 WOENSDAG 5 APRIL   STADDIJK
 AANVANG  :  20:00   |   ENTREE  :  €4,-

 WOENSDAG 26 APRIL MERLEYN
 AANVANG  :  22:00   |   ENTREE  :  €4,-

 De Roos Van Nijmegen bestaat 20 jaar!

   Reeds 20 jaar geleden is er besloten om de muziek uit de regio  
     van Nijmegen te gaan ondersteunen door middel van een talentenjacht. 
Aan het concept zelf is door de jaren weinig veranderd, nog altijd 
heeft de Roos van Nijmegen als doelstelling om ruimte te creëren 
voor onbekende bands en artiesten om hun kunsten te vertonen op 
een professioneel podium. Daarbij wordt aan de meest getalenteerde 
deelnemers de kans geboden om zich verder te ontwikkelen. Dit o.a. 
door middel van studiotijd (bij BigMouth Music), optreden op een 
festival en sinds dit jaar band coaching voor alle finalisten aangeboden 
door Stichting PAN.

Aan de voorrondes van de 20e edtie doen de volgende bands mee: 
Avalene, Biarritz Boys, Confusion of Tongues, De Staat, Horst, Jo’s 
Liquor, Lemon, Oostfront, Parker Machinery, Sammy G., Steel 
Cobra, Supersonic Megafuckers, The Analog Project, Xtort en Yaya.

Uiteindelijk zal één van deze bands tot winnaar van de 20ste editie van de 
Roos van Nijmegen worden gekroond waarbij ze in het rijtje komen van:

1987 De Stogies 1988 Roots 1989 Way Out 1990 Maximun Bob 1991 Frugifer 
1992 Arnold &Franka 1993 Leper Community 1994 Bellybutton Starfish 1995 
Groove Syndicate 1996 Kink Talky & Afro Roots 1997 Pie in the Sky 1998 Forced 
to Adapt 1999 Revolution 9 2000 Victemizer 2001 DIX 2002 Piepschuim 
2003 Nirika 2004 The Kevin Costners 2005 Kompaktrecorder 2006:….



De Roos van Nijmegen is een samenwerking van Doornroosje, Merleyn, 
Staddijk en Stichting PAN. Deze 20ste editie was niet mogelijk zonder 
de steun van onze sponsoren...: BigMouth Music (hoofdsponsor), KBL 
Sound & Light, Stockenhof muziekwinkel, Kafé De Bijstand en restaurant 
Baan Isaan... en de grafische vormgevers...: website: Martijn de With, 
inschrijfflyer: Freek Koster en programmaboekje: Lieven Maes

Tijdens de voorrondes is het dit jaar mogelijk om je favoriete band in 
de finale te loodsen. Bij binnenkomst krijg je namelijk een stembiljet 
waarop je kan invullen welke band jij graag in de finale wilt hebben. 
Na alle voorrondes zal er bekend worden gemaakt wie op basis van 
de meeste stemmen doorgaat naar de finale, ongeacht de jury uitslag. 
Of je nu stemt vanuit muzikale overweging of omdat een vriend of 
familielid in die band speelt maakt niets uit!

De Roos Van Nijmegen De Roos Van Nijmegen 
2006

 t a l en ten jach t  voor  bands  en  ar t i es ten

w w w . r o o s v a n n i j m e g e n . n l

Programma VoorrondesProgramma Voorrondes
WOENSDAG 29 MAART   -   STADDIJK
AANVANG  :  20:00   |   ENTREE  :  €4,-

Biarritz Boys | Parker Machinery | The 
Supersonic Megafuckers

WOENSDAG 5 APRIL   -   STADDIJK
AANVANG  :  20:00   |   ENTREE  :  €4,-

Confusion of Tongues | Steel Cobra | Unadulturated

WOENSDAG 12 APRIL   -   DOORNROOSJE
AANVANG  :  20:00   |   ENTREE  :  €4,-

De Staat | Horst | The Analog Project

WOENSDAG 19 APRIL   -   MERLEYN
AANVANG  :  22:00   |   ENTREE  :  €4,-

Avalene | Jo’s Liquor | Sammy G.

WOENSDAG 26 APRIL   -   MERLEYN
AANVANG  :  22:00   |   ENTREE  :  €4,-

Lemon | Oostfront | YaYa

DONDERDAG 25 MEI   -   DOORNROOSJE
AANVANG  :  19:00   |   ENTREE  :  €6,50

DE FINALE !!!
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 STEM OP JE FAVORIETE BAND !!! DANKWOORD

w w w . r o o s v a n n i j m e g e n . n l

Doornroosje
Groenewoudseweg 322

www.doornroosje.nl

Merleyn
Hertogstraat 13
www.merleyn.nl

Staddijk
Staddijk 41
www.staddijk.nl 

Stichting PAN
Molenveldlaan 10
www.stichtingpan.nl


