
Nieuws: New Road Media, Ahoy’, Disky participeren in Classics 

In Rock 

 

New Road Media (NRM) uit Wijchen heeft een rocktegenhanger van 

Night Of The Proms ontwikkeld: Classics In Rock. “Veel 

rockklassiekers zijn oorspronkelijk met orkest opgenomen, maar 

door de hoge kosten nooit live in die setting uitgevoerd”, 

aldus Jules Peters van NRM. “Wij hebben nu een concept 

bedacht, waarin dat wel mogelijk is. Classics In Rock moet een 

rondreizend evenement worden, waaraan grootheden als Jon 

Anderson (Yes), Graham Bonnet (Rainbow), Glenn Hughes (Deep 

Purple), Chris Thompson (Manfred Mann's Earth Band) en John 

Waite (The Babys) meedoen. Zij worden in Nederland bijgestaan 

door lokale rockhelden als Arjen Lucassen (Aryeon), Bert 

Heerink (Vandenberg), Dany Lademacher (Wild Romance) en Floor 

Jansen (After Forever). Het orkest bestaat uit 32 

professionele muzikanten en als musical director is Spike 

Edney aangetrokken, die wel ‘het vijfde lid van Queen' genoemd 

wordt.” Classics In Rock doet op 23 maart Ahoy' Rotterdam aan. 

Tickets kosten €40,-, €42,50 of €47,50. Via Tien (het 

voormalige Talpa), Radio 10 Gold en City FM worden inmiddels 

commercials voor het evenement uitgezonden. Arrow Rock Radio 

volgt binnen twee weken. De campagne zal tot 23 maart 

doorlopen. Ook zullen deze zenders kaartjes weggeven en maken 

luisteraars kans op een gitaar. Andere partners zijn onder 

meer Pioneer, BelCompany en Dommelsch. 

 

In samenwerking met Disky wordt 19 februari de verzamel-cd 

Classics In Rock, Volume 1 uitgebracht. De cd bevat, naast een 

special gecomponeerd Classics In Rock-anthem, tracks als Eye 

Of The Tiger - Survivor, Smoke On The Water (live) – Deep 

Purple, Heroes – Meat Loaf featuring Brian May, The Doctor – 

Doobie Brothers, Hold The Line – Toto, Friday On My Mind – 

Gary Moore, Burning Heart (live) – Vandenberg en Love Is Like 

Oxygen (live) – The Sweet. De cd heeft bestelnummer DC904691 

en een adviesverkoopprijs van €7,99. In het boekje komen 

enkele bonnen ‘waar je tijdens het concert van 23 maart je 

voordeel mee kunt doen', aldus de website 

http://www.classicsinrock.com/. Het evenement wordt gefilmd 

voor een dvd die in een later stadium, eveneens door Disky, 

wordt uitgebracht. 

 

Overigens gaat de participatie verder dan dat, meldt ceo Feike 

Dijkstra. “Al eerder namen wij deel aan het ZOOP-project en 

waren dus medeproducent van de films. Nu investeren we voor 

het eerst in een project, waaraan ook een concert verbonden 

is. Dat is een uitvloeisel van onze crossmediastrategie. Het 

gaat allang niet meer alleen om het uitbrengen van een 

schijfje.” 

http://www.classicsinrock.com/

