
Unieke samenwerking Young Gun Silver Fox met Rod Temperton 

 
 

Ter ondersteuning van hun aankomende optredens in Nederland brengt 
Young Gun Silver Fox een unieke single uit. Het nummer, Moonshine, 

werd al in 2006 door Andy ‘Young Gun’ Platts geschreven met de 
legendarische songwriter Rod Temperton, die ook klassiekers als Thriller 

en Rock With You (Michael Jackson), Give Me The Night (George Benson) 
en Sweet Freedom (Michael McDonald) op zijn naam heeft staan. 15 jaar 

later gaf Shawn ‘Silver Fox’ Lee het nummer, waarin de magie van de 
meester duidelijk te horen is, de typische Young Gun Silver Fox sound. 

Een passend eerbetoon aan de inmiddels overleden Temperton, dat op 9 

maart eindelijk het licht ziet. 
 

Platts zegt over de samenwerking: “Toen ik in 2005 mijn eerste 
publishing-contract tekende, maakte ik voor mijn uitgever een wenslijstje 

van mensen met wie ik graag wilde samenwerken. Zij stuurden een paar 
van mijn nummers naar Rod en die wilde wel iets proberen in de zomer 

van 2006. Toen schreven we Moonshine.” 

 
Young Gun Silver Fox is in Nederland populairder dan waar ook ter wereld. 
Hun zonovergoten mix van pop, soul en de ‘yacht rock’ van de 

Amerikaanse westkust raakt hier bij velen een gevoelige snaar. Hun fans 
zijn talrijk en trouw, en ook bij radiomakers zijn ze graag geziene gasten.  

De eerste concerten die de band in 2017 in Bitterzoet Amsterdam gaf, 
waren al direct uitverkocht, en al snel vulden ze ook grotere zalen en 

speelden op festivals door het hele land, waaronder North Sea Jazz. 
Nummers als You Can Feel It, Midnight In Richmond, Kingston Boogie, 

Kids en Baby Girl groeiden uit tot grote radiohits. 
 

Hun recente album Ticket To Shangri-La herbergt in de tracks West Side 

Jet, Rolling Back en Still Got It Goin’ On opnieuw een aantal klassiekers. 
Ter promotie van die plaat komt Young Gun Silver Fox op 20 juni naar 

Paradiso in Amsterdam (uitverkocht) en 22 juni naar Poppodium 013 in 
Tilburg. Aan deze concerten, die oorspronkelijk in december 2022 zouden 

plaatsvinden, zijn extra shows toegevoegd op Zuiderpark Live, Den Haag 
(23 juni), in de Melkweg, Amsterdam (24 juni) en op Bospop, Weert (7 

juli). Ook staat de band op Tuckerville, Enschede (9 september) en in De 
Oosterpoort, Groningen (10 september). 

 
Tijdens al deze shows wordt Moonshine exclusief op vinylsingle verkocht. 
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Niet voor publicatie: 
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Entertainment via info@go-entertainment.com of 06-51654283 
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