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Utrechtse band Shalla krijgt nu al bijval van bekende artiesten 

  
Shalla heeft tijdens de China-tour in 2010 een mijlpaal bereikt, toen het 

de eerste band in de geschiedenis werd die de poorten van de Shaolin-
tempel wist te openen en een optreden mocht verzorgen voor de „inner 

circle‟. Nu richt de band zijn pijlen op Nederland... 
  

De carrière van Shalla is hier nog niet lang onderweg, of diverse artiesten 
geven de jonge Utrechtse band al een zetje in de goede richting. Zo heeft 

Waylon, een van de nieuwste Nederlandse sterren, Shalla gevraagd 
binnenkort zijn voorprogramma te verzorgen. Zaterdag 29 oktober staan 

ze in de Grote Zaal van Off_Corso in Rotterdam. 
  

Dit optreden sluit perfect aan op het verschijnen van de eerste single van 
Shalla. Dit nummer, Windmill, is vanaf 24 oktober via alle bekende online 

platforms te downloaden en te beluisteren. Op deze single is het 

kenmerkende trompetgeluid te horen van Colin Benders. Annemarie 
Brohm, de voormalig zangeres van Leaf, nam de achtergrondvocalen voor 

haar rekening. Bij het vrolijke Windmill is een frisse videoclip gemaakt. 
Klik hier om die te bekijken. 

  
Niemand minder dan zangeres Caro Emerald sprong in de zomer van 2010 

al op de bres voor Shalla. “Ik denk dat ze het ver gaan schoppen”, zei de 
gevierde zangeres op de website MusicFrom.nl. Waarom? ”Shalla maakt 

radiovriendelijke, vrolijke popmuziek die direct blijft hangen.” En als 
iemand weet waar dat toe kan leiden… 

  
Kortom: nog voordat Shalla ook maar één liedje heeft uitgebracht, is er al 

een „buzz‟ in volle gang. De band heeft het streven, de ambitie en de 
energie de gewekte verwachtingen volop waar te maken. 
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Niet voor publicatie: 

Zie ook de biografie van Shalla. Neem voor meer informatie of 
beeldmateriaal contact op via info@shallamusic.com. 

http://www.youtube.com/watch?v=WOSfbUsyCx0
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