
JANE
& The Gents

Muziek op maat  -  Voor momenten waarop het écht telt.

 
Zie je het groots? Of hou je het liever klein?

Voor “muziek op maat” moet je bij Jane & The Gents zijn. 
U bepaalt niet alleen de soundtrack van uw event, ook de bezetting is geheel naar keuze. 

Zo kleurt U uw event geheel naar eigen smaak en budget, muzikaal in.
  

Een band, speciaal voor én door u samengesteld, zodat de muziek 100% voldoet aan uw wensen 
en verwachtingen en dat nog eens allemaal binnen uw vooropgestelde budget. 

Als iemand die droom voor U kan waarmaken, dan is het Jane & The Gents! 
 

JANE, beter gekend als Jana De Valck, heeft door haar jarenlange ervaring als front én 
backingvocal niet alleen met tal van artiesten, maar ook met tal van  TOPmuzikanten 

samengewerkt. Zoveel talent moest gebundeld worden in haar band The Gents. 
Een band met muzikanten die reeds speelden voor Clouseau, Natalia, Niels Destabsbader, Soul-

sister, K3, The Voice, ...noem maar op! Doorheen de jaren verzamelden allen een uitgebreid
 repertoire aan nummers in verschillende genres waardoor U zelf de 

soundtrack van uw feest kan bepalen.  
 

Wilt U rustige achtergrondmuziek of up tempo tunes? Had U gedacht aan meezingers,  jazz, 
rnb, soul of popmuziek of hoort U graag rock of country? Deze band is van alle markten thuis en 

speelt graag wat U wil horen in de door U gewenste bezetting. 
 

Deze toppers leven van én vooral voor muziek  
en nu zet U hen in slechts enkele stappen ook op UW event!

Want de IDEALE band voor jouw event,  
die stel jij nu zelf - in slechts enkele stappen- samen. 

 

->  



Stap 1:  
 
Bent U op zoek naar : 
 
      
      Achtergrondmuziek tijdens receptie en/of diner   
      DJ met live zang/instrumenten 
 
       
Stap 2: 
 
Welk genre muziek wenst U te horen? 
Maak een keuze uit onderstaande genres of vul zelf uw voorkeur(en) 
aan 
 
     pop
     jazz(y)
     

 
Stap 3: 

Welke bezetting heeft uw voorkeur?         .............................................. 
(Op de volgende pagina vindt u verschillende opties en prijzen) 
Of welke instrumenten hoort u graag?    .............................................. 
Of hoeveel muzikanten wilt u boeken?    ............................................... 

Stap 4:  
 
Wat is de dresscode voor uw event?     
Stijl:         ..........................................                                                            
Kleuren:  ..........................................

Et voila, U heeft zonet uw IDEALE band samengesteld.  
En wij? Wij maken uw event muzikaal ONVERGETELIJK.  

 

Een party band (voorgrond)

    soul
    country

    
    dance
    rock
         mix, namelijk: ...  
    anders, namelijk: ...



Mogelijke instrumenten: 
 
zang / piano / gitaar/ (contra)bas / drums / percussie/ 
viool / sax / trompet / trombone / 2e zanger(es) / 3e zanger(es) 
 
 
Voorbeeld bezettingen:  
 
Duo/ trio/ kwartet/ Kwintet/ Full band ( 6- 8 muzikanten ) 
 
 
Enkele voorbeelden hierbij zijn:  
 
Duo (2 instrumenten) :  
Het meest geboekte duo is ongetwijfeld “zang en piano” 
maar ook alternatieve samenstellingen zijn mogelijk.  
(zoals bv. viool en piano of sax en gitaar,...)  
 
Trio (3 instrumenten) :  
Bv.  Zang, piano, viool 
of Zang, piano en contrabas 
 
Kwartet (4 instrumenten) : 
Meestal gaat hier de keuze naar zang, piano, (contra)bas en drums/
percussie. 
Maar alle andere opstellingen zijn mogelijk. 
 
Kwintet ( 5 instrumenten) : 
Meestal gaat hier de keuze naar zang, sax, piano, (contra)bas en 
drums/percussie. 
Maar alle andere opstellingen zijn mogelijk. 
 
Full band:  
Meest geboekte formule is hier: 
zang, piano, gitaar, bas, drums, sax, trompet, trombone 
maar kan ook uit bv. 2 of 3 zangers en slechts 1 blaasinstrument 
bestaan. 
 



PRIJZEN JANE & THE GENTS:  
 

 per performance:  
 

Zangeres = 750 euro excl. btw 
Per  instrument = 350 euro excl. btw 

 
Zo kan u zelf de ideale band samenstellen, 

binnen uw vooropgestelde budget. 
 

DUO = 1100 € excl. Btw
TRIO = 1450 € excl. Btw  

KWARTET = 1800 € excl. Btw  
KWINTET = 2150 € excl. Btw  
SEXTET = 2500 € excl. Btw  
SEPTET = 2850 € excl. Btw 
OCTET = 3200 € excl. Btw 

 

----- Standaardsets zijn 1 x 90 min. , 2x 45 min. of 3 x 30 min. binnen de periode van 2uur. -----  
Prijzen gelden standaard per performance (vanaf 1 song tot max. 90 minuten)

Andere invulling is mogelijk, gelieve contact op te nemen voor offerte op maat. 
 

Indien de muzikanten/zangers langer aanwezig zijn dan standaard (3u30)
De soundcheck kan meer dan 1u30 voor aanvang gebeuren indien gewenst:  
Per extra uur wordt er per muzikant/zangeres 50€ excl. Btw aangerekend. 

De muziek kan ook verspreid worden over een langer tijdspanne:
Per extra uur wordt er per muzikant/zangeres 50€ excl. Btw aangerekend. 

Er kan ook langer muziek gespeeld worden:  
Graag mailen voor een offerte op maat. 

Voorwaarden:
-Gelieve altijd de locatie van uw evenement op voorhand door te mailen. Vervoerskosten zijn doorgaans 

inclusief, maar bij verre afstanden (binnen België) kunnen er extra
vervoerskosten aangerekend worden.

Ook voor optredens in het buitenland graag mailen voor een offerte op maat.
-Parkeerkosten zijn niet inclusief. Wij vragen ook als de piano in een autovrije zone moet gelost worden 

daar tijdig toelating voor aan te vragen.
Zoniet kunnen eventuele boetes ook aangerekend worden.

-Opdracht mag max. 15 min. uitlopen. Indien de opdracht langer uitloopt,
wordt er per ingezet half uur 25 euro per muzikant/zangeres aangerekend.

-Gelieve een warme ruimte te voorzien waar de muzikanten zich kunnen omkleden en waar ze kunnen 
zitten tijdens de pauzes.

-Gelieve ook plat water te voorzien tijdens de performances
alsook een lichte maaltijd per persoon (tussen 12u-14u en/of 17-20u)

Indien u nog  meer vragen hebt of uitleg nodig heeft, aarzel niet ons te contacteren,  
wij helpen U graag verder bij het samenstellen van uw ideale band. 

 
 


