BIOGRAFIE NEDERLANDS

KORTE VERSIE

June is een alternative popband uit Zundert, een dorp tussen Breda en Antwerpen met een
heldere ontvangst van Studio Brussel. June gelooft dat door muziek te maken die er voor haar
toe doet, deze ook voor jou betekenis heeft.
De band maakt aanstekelijke eclectische muziek.


Invloeden variëren van de jaren 70 glamrock van T-Rex en David Bowie tot hedendaagse indie
artiesten als Tame Impala en Unknown Mortal Orchestra.
In 2016 richt de band zich op nieuwe muziek met een nieuwe live show. In februari werd single
‘We Need No Help Honey’ uitgebracht. Het eerste wapenfeit van Junes nieuwe geluid.

UITGEBREIDE VERSIE

June is een alternative popband uit Zundert, een dorp tussen Breda en Antwerpen met een
heldere ontvangst van Studio Brussel. June gelooft dat door muziek te maken die er voor haar
toe doet, deze ook voor jou betekenis heeft. Invloeden variëren van de jaren 70 glamrock van
T-Rex en David Bowie tot hedendaagse indie artiesten als Tame Impala en Unknown Mortal
Orchestra.
June maakt sinds 2012 aanstekelijke eclectische muziek. Ze wonnen meerdere wedstrijden (Red
Bull Bedroom Jam, Gebouw T’s T-Strijd) en traden op als support van Go Back To The Zoo en Tim
Akkerman. De band speelde meer dan 40 keer live in allerlei cafés en poppodia (Hedon Zwolle,
Mezz Breda, ‘t Beest Goes).
June is een DIY band. Opnemen en mixen doen ze in eigen beheer en ze produceren zelf artwork
en video’s. In 2016 richt de band zich op nieuwe muziek met een nieuwe live show. In februari
werd single ‘We Need No Help Honey’ uitgebracht. Het eerste wapenfeit van Junes nieuwe
geluid.
June is Joep de Bruijn (zang, gitaar), Bart van Bergen (drums), Bas Adriaansen (toetsen) en Tim
Hereijgers (bas).
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BIOGRAPHY ENGLISH

SHORT VERSION

June is an alternative popband from The Netherlands. June believes that by making music that
matters to them, it will matter to you. Their songs are memorable and eclectic. Influences vary
from the seventies glamrock of T-Rex and David Bowie to contemporary indie artists like Tame
Impala and Unknown Mortal Orchestra.
In 2016 the band will focus on new music and a new live show. February saw the release of
single ‘We Need No Help Honey’. A first testimony of June’s new sound.

FULL VERSION

June is an alternative popband from The Netherlands. Growing up near Antwerp, the band
listened to Belgian radio station Studio Brussel. Their influences vary from the seventies
glamrock of T-Rex and David Bowie to contemporate indie artists like Tame Impala and
Unknown Mortal Orchestra.
June has been making memorable eclectic music since 2012. They’ve won multiple contests (Red
Bull Bedroom Jam) and have played support shows for Dutch acts Go Back To The Zoo and Tim
Akkerman. The band has played over 40 shows in the Netherlands in all kinds of bars and stages
(Hedon Zwolle, Mezz Breda, ‘t Beest Goes).
June is a DIY band. They record and mix their music and produce their own artwork and videos.
In 2016 the band will focus on new music and a new live show. February saw the release of
single ‘We Need No Help Honey’. A first testimony of June’s new sound.
June is Joep de Bruijn (vocals, guitar), Bart van Bergen (drums), Bas Adriaansen (keys) and Tim
Hereijgers (bass).
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