BIOGRAFIE 2019
Classic, Progressive, Grunge, Alternative, Stoner… De Nijmeegse rockband NAVARONE draait de hand er niet
voor om. Ze schuwen niets, smijten met modder, schreeuwen je toe, maar fluisteren tegelijkertijd ook in je
oor. Soms extreem luid, soms juist heel intiem, maar altijd authentiek en vol overgave! Groots gemaakt en
groots gebracht. Rock van kaliber dus. Alsof het speciaal bedoeld is voor stadions en uitgestrekte festivalweides. Voeg daaraan toe een zanger waar zelfs Robert Plant voor zou buigen, combineer het met een enorm
energieke en sterke live-reputatie en je begrijpt waarom Navarone de afgelopen jaren is uitgegroeid tot één
van Nederlands beste, meest veelzijdige en meest gewaardeerde rockbands.
Navarone heeft inmiddels 4 studio albums, een live DVD en een EP op zak en bracht op 29 maart j.l. hun
laatste album ‘SALVO’ ook internationaal uit. Verwacht een nog hoger niveau dan tevoren in termen van
compositie en productie, maar ook in termen van kracht, dynamiek, diepgang en diversiteit. Kortom, de
prognose voor Navarone is duidelijk: deze muzikanten hebben het heden en de toekomst van de ROCK in de
palm van hun handen.
Verder heeft Navarone ook deelgenomen aan The Voice of Holland 2019, als eerste band ooit wereldwijd.
De mannen wisten het zelfs erg ver te schoppen en behaalden in de finale de 2de plaats. De extra zichtbaarheid die dit avontuur opleverde, resulteerde o.a. in een reeds uitverkochte clubtour voor eind 2019, twee
Ziggo Dome shows met Anouk, een support voor Bon Jovi in het Nijmeegse Goffertpark en een enorm drukke
festivalzomer. Het lijkt er dus op dat eindelijk ook de rest van Nederland gevallen is voor deze charmante
rockers. En terecht natuurlijk!

DISCOGRAFIE
2019 Salvo – release worldwide (Suburban Records)
2018 Salvo – release Benelux (Suburban Records)
2018 EP - Loud & Clear (Sandlane Records)
2017 Oscillation (Rodeostar Records)
2015 Live DVD - A Date At The Chapel (Suburban Records)
2014 Vim & Vigor (Suburban Records)
2012 A Darker Shade Of White (Suburban Records)

(NL charts #26)
(NL charts #10)
(NL charts #10)
(NL charts #42)

WAPENFEITEN
* Festivals:
- Sziget (HUN)
- Reeperbahn (DE)
- Colors of Ostrava (CZ)
- Eurosonic Noorderslag
- Zwarte Cross
- Concert At Sea
- Paaspop
- Down The Rabbit Hole
- Appelpop
- Huntenpop
- Bospop
- Verschillende Bevrijdingsfestivals
* Supports voor o.a.:
- Deep Purple
- Extreme
- Golden Earring
- Uriah Heep
- Rich Robinson
* Deelname aan Classic Rock Roadshow Tour in Duitsland
* Uitgeroepen tot Jack Daniels Future Legends
* SENA Guitar Awards
* Meerdere eigen headline clubtours in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Spanje
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