Adverteren
Soundz is het muziekplatform voor de échte
muziekliefhebber.
Van The Beatles tot Nirvana, van The Rolling
Stones tot Kensington en van Pink Floyd tot Ed

Doelgroep

Sheeran. De nadruk ligt op de grote artiesten
van weleer, maar ook hedendaagse
In Soundz staan exclusieve interviews met
internationale muziekiconen zoals Paul
McCartney, Lenny Kravitz en Mark Knop�er.
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popmuziek komt ruimschoots aan bod.

WEET ALLES OVER MUZIEk

muziekliefhebbers in de leeftijdscategorie 40+ en hoger opgeleid.
Amy Winehouse
Haar nalatenschap
Jimi Hendrix
Gelukkig op Hawaï
Maynard James Keenan
Meer dan Tool

Verder lees je in Soundz nieuwtjes, reportages,
interviews met BN’ers over hun muzieksmaak en

De doelgroep bestaat uit (voornamelijk mannelijke)
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Het grote

DAN NY
VE
RA
INTERVIEW

Zij hebben een bovengemiddeld inkomen en een grote
interesse voor alles wat met muziek, grote artiesten en

The Kinks
De Lola Story
The Analogues

audio te maken heeft.

Bob Marley

verdiepende achtergrondverhalen over

De Soundz Lezer

pophelden en hun legendarische platen. Dit alles
ondersteund door veel mooie foto’s. Uiteraard
niet.

Drinkt met genoegen een (speciaal)biertje, een goed glas
Leo Blokhuis over Paul McCartney
Rob stenders neemt 2020 onder de loep

wijn of een goed glas whisky. Verder gaat hij graag uit

EN VERDER: NOTHING BUT THIEVES | SHAKIN STEVENS | NATHANIEL RATELIFF | PASSENGER | VOLBEAT |
THELONIOUS MONSTER | THE AVALANCHES | TOM PETTY | FRANK ZAPPA | ALAIN CLARK | JOSH GROBAN |
CHRISTY MOORE | LEE RITENOUR | AMERICAN AQUARIUM | SAM DOORES | HARTMAN | THE ANALOGUES |
GEORGE THOROGOOD | VOLBEAT | ABBEY HOES | JORDAN MACKAMPA | JAARLIJSTJES 2020 | EN MEER...
AP

ontbreken ook de albumbesprekingen

en bezoekt regelmatig concerten en festivals. Andere
interesses zijn mooie muziekproducten zoals luxe Cd-box
sets, vinyl, mooie hi�producten. Maar ook horloges, kleding,
schoenen, auto’s en motoren hebben zijn aandacht.
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