
RUMBANANA-populair-repertoire

salsa
De populaire tropische dansmuziek die zo karakeristiek is voor Midden- en Zuidamerika en het 

Caribisch gebied. 

merengue
Iedereen kan zijn heupen laten draaien op deze opzwepende muziek uit de Santo Domingo 

(Dominicaanse Republiek).

Cumbia
Vrolijke, aanstekelijke volksmuziek uit het land van Nescafé; Columbia. De geur van sterke 

koffie en het beeld van een kleurig, schaarsgekleed, zwetend danspaar.

Calypso
Nummers van bijvoorbeeld Harry Belafonte, de ambassadeur van de calypso, brengen de 

sfeer van carnaval in Trinidad tot leven.

Spaanse rumba’s
Door de Gipsy Kings naar ongekende populariteit opgestuwd. Je proeft de paella en de 

sangria.

bolero’s
Romantische, hartverscheurende ballades, die je meevoeren naar de zwoele zomeravonden 

van Mexico.

Venezuelaanse walsjes
Frivole, lichtvoetige 3/4-muziek, waarop je kunt walsen, met een Zuidamerikaans tintje.

Samba
Carnaval in Brazilïe. Ongecompliceerd swingen en zweten, tot je er bij neervalt. Je voeten 

kunnen niet stil blijven staan.

Bossa nova
Rustige, maar zwoele Braziliaanse sfeermuziek. Pakkende melodielijnen met een toefje jazz 

erin verwerkt.

Son
Swingende, melancholische Cubaanse cowboymuziek, met de geur van de paardenstal en 

maïsvelden

en verder:
Diverse andere Afro-Caribische muziekstijlen zoals: Plena, Bomba, Vallenato, Cha-cha-cha, 

Guajira, Son 



Rumbanana

In 1989 begonnen als Afro-cubaanse folklore groep, verwerkt Rumbanana nu traditionele 
Afro-cubaanse ritmes zoals guaguanco, comparsa en bembe in de melodieuze son waardoor 
de nummers soms Afrikaans kunnen aandoen. De combinatie van tres, contrabas, percussie 
en trompet zorgt voor een authentieke sound. 

Alle bandleden hebben een jarenlange speelervaring in diverse Zuid-Amerikaanse en 
Caribische bands en het merendeel heeft een conservatorium-opleiding gevolgd.

Middelpunt van Rumbanana is de gedeeltelijk in Spanje opgegroeide zanger/gitarist ”el 
Guayabero”, die garant staat voor een spontane presentatie, inspeelt op de situatie  en het 
publiek bij het optreden betrekt. 

Naast uiterst dansbare muziek heeft Rumbanana ook een repertoire voor rustige 
momenten/gelegenheden en voor de luisteraars. Rumbanana staat voor een gezellige 
ongedwongen sfeer en gevarieerde muziek waardoor zowel de salsa-liefhebber, als iemand 
die niet zo thuis is in deze muziek, tot dansen wordt uitgenodigd. 

Afhankelijk van het publiek en/of de wensen van de opdrachtgever speelt Rumbanana 
”traditionele” dansmuziek (voor de salsa-dansers), bekende populaire nummers 
(bijvoorbeeld bij feesten) of rustige luister en/of achtergrondmuziek (bijvoorbeeld bij 
recepties). 

Indien gewenst kunnen wij tevens als lopend samba-orkest fungeren, eventueel ook een deel 
van het optreden.

Bandleden

Paul van den Bergh: Zorgt zowel persoonlijk als muzikaal voor een subtiele maar onmisbare 
aanvulling en tegenwicht m.b.v. een diversiteit aan handpercussie.

Anurakt Scheepers: Met zijn robuuste, onverzettelijke persoonlijkheid haalt hij uit zijn semi-
accousiese-bas een onwrikbaar fundament van lage noten, waar de rest van de band rustig 
tegenaan kan schoppen

Albert van Osch: Onze ”witte neger”, die op conga’s en bongo’s de ritmische basis legt voor 
de onmisbare Caribische swing in de muziek, in de 
discussies en in de organisatie.

William Kroot: Verzorgt ons helder sprankelend geluid op het podium en aan de bar, mede 
dankzij zijn onnavolgbare solo’s, sterke verhalen en droge humor, waardoor hij niet alleen qua 
lengte boven de rest van de band uitsteekt.

Hans ”El Guayabero” Beenhakkers: Gedeeltelijk in Spanje opgegroeid. Als leider van de 
band neemt hij d.m.v. zijn zang, gitaarspel en onverwacht inspelen op de situatie de band en 
het publiek mee naar onontgonnen muzikale en verbale gebieden.



Rumbanana is een 5-mans formatie, die ondanks de kleine bezetting u het gevoel geeft dat 
er een volledig Caribisch/Zuid-Amerikaans orkest staat te spelen. ”Unplugged” dansmuziek 
uit het Caribisch gebied. Op het programma staan onder andere ( Salsa (bekend van Gloria 
Estefan), ( Cubaanse Son, ( Merengue uit Santo Domingo, ( Soca en Calypso uit Trinidad, ( 
Cumbia en Vallenato uit Colombia, ( Spaanse Rumba’s, ( Mexicaanse Bolero’s,  ( 
Venezuelaanse Walsjes en ( Braziliaanse Samba’s. Muziek die bij veel mensen beter 
bekend is onder de naam ”Zuid-Amerikaanse muziek”. 

De Tres (Cubaanse gitaar) en de contra-bas geven de muziek een vriendelijk akoestisch 
karakter. Samen met de percussionisten zorgen zij voor een swingende ”groove” waarover 
zang, trompet en coro’s hun melodieën uitspreiden. Het geheel wordt gebracht met een 
aanstekelijk enthousiasme dat onvermijdelijk overslaat op het publiek en uitnodigt tot dansen. 

In het traditionele gedeelte van het reportoire neemt Rumbanana het publiek mee naar de 
”roots” van de hedendaagse salsa, de authentieke Cubaanse son in de traditie van o.a. 
Cuarteto Patria, Sierra Maestra en Los Compadres: ongepolijste, ”unplugged” dansmuziek 
van de straat. 

Naast ”klassieke son” speelt Rumbanana ook moderne nummers van Los Van-Van en 
Original de Manzanillo en andere genres zoals de Dominicaanse merengue en de 
Colombiaanse.

Repertoire
Ons zeer uitgebreide repertoire bestaat uit verschillende stijlen Caribische en Zuid-
Amerikaanse dansmuziek: Salsa; originele, swingende ”tropische” muziek die uitnodigt tot 
dansen; Merengue uit de Domini-caanse Republiek; Cumbia uit Colombia; Calypso uit 
Trinidad; Venezuelaanse walsjes; Braziliaanse Samba’s. 

Populaire Zuid-Amerikaanse dansmuziek. 
De meer bekende nummers, gemakkelijk in het gehoor liggend, voor bijvoorbeeld bruiloften 
of personeelsfeesten. ( Nummers als ”Lambada”, ”La Bamba” ,  ”Guantanamera” en ”Rum 
and Coca-cola”. ( Harry Bellafonte-repertoire: bijvoorbeeld ”Island in the Sun”,  ”Mathilda” en 
”Day-O”. ( Spaanse Rumba’s: bijvoorbeeld ”Bamboleo”, ”Borrequito” en ”Taka-taka-tak” en 
diverse Gipsy-Kings nummers. ( Mink deVille: ”Demasiado Corazon” en ”Hey Joe”

Mee-zing-repertoire.
”Krakers” om de boel aan de gang te krijgen, voor als de originele Zuid-Amerikaanse muziek 
”te-ver-van-mijn-bed” is. ( Nederlandstalige nummers in Zuidamerikaans jasje bv.:  ”Een 
beetje verliefd”,  ”Dromen zijn bedrog” en ”Bang Hart”. ( Klassiekers als ”Volare”, ”Buena 
Sera”, ”Marina”, ”Cuando-cuando”. ( Trini Lopez-repertoire: bijvoorbeeld. ”America” en ”If I 
had a hammer”. Nummers als ”Macarena” en 
”Stir it up”.

Rustigere muziek: 
Vriendelijke muziek, als achtergrond of om naar te luisteren bij bijvoorbeeld recepties, buffet of 
diners. ( Bolero’s, Cha-cha-cha’s, Bossa-nova’s).

Authentieke Cubaanse son, zowel om naar te luisteren, als om op mee te bewegen.



Versterkings-mogelijkheden

Akoestisch en mobiel
Achtergrondmuziek met een bescheiden volume voor bijvoorbeeld kleine ruimtes, recepties, 
openingen of diner-dansant. Omdat alles onversterkt is bestaat de mogelijkheid ieder 
nummer/ paar nummers op een andere plaats te spelen, om zo met een gering volume toch 
een grote ruimte te bestrijken.

Licht-versterkt ”unplugged”
Voor een maximale dansbaarheid met een minimum aan versterking, zodat het accoustische, 
vriendelijke en intieme karakter van het ”unplugged” gebeuren bewaard blijft. De muziek is 
meer ”aanwezig”, het volume blijft echter beschaafd.

Volledig versterkte podium-act
Met onze eigen geluidversterking voor kleine en middelgrote zalen veranderen wij iedere 
ruimte in een tropische dancing, die het publiek tracteert op een keur aan Zuid-Amerikaanse en 
Caribische muziek in de meest uiteenlopende stijlen, waardoor zelfs de meest verstokte 
Hollander zich op de dansvloer zal begeven.
Voor de duidelijkheid: volledig versterkt wil bij ons niet zeggen dat u geen gesprek meer kunt 
voeren met uw buurman/buurvrouw.

Lopend salsa-orkest
Carnaval uit het Caraibies in het klein, waar u maar wilt. Als lopend salsa-orkest kunnen wij 
overal uit de voeten. Overrompelend in aanwezigheid, niet in volume.

Van duo tot sextet
Door zijn grote flexibiliteit is het tevens mogelijk Rumbanana in een  3-, 4-, 5- of 6-mans 
formatie te boeken.

Aanvullende mogelijkheden

Percussieworkshop
Onder deskundige leiding wordt met een groep mensen (10-200, geen muzikale voorkennis 
vereist) in korte tijd (45-75 min) een ritme-compositie ingestudeerd, die evt. samen met de 
band uitgevoerd kan worden.

Salsa-dansworkshop/demonstratie
Als extra opluistering kan een salsa-danspaar en/of salsa-dansworkshop geboekt worden. 
Het salsa danspaar vult het optreden van Rumbanana visueel aan met diverse Zuid-
Amerikaanse en Caribische dansen. Bij de salsa-dansworkshop wordt op live-muziek, 
voorafgaand aan of tijdens het optreden, aan de gasten/ deelnemers in een korte workshop 
van tussen de 30 en 60 minuten, onder deskundige leiding de basispassen van enkele salsa-
dansen geleerd.



Boekingen

Rumbanana kan geboekt worden in verschillende bezettingen, van trio of kwartet tot een 
5/6-mans formatie of een duo.

Een optreden bestaat doorgaans uit 3 of 4 sets van ca. 40 minuten, maar ook een andere 
verdeling of langer spelen is mogelijk.

Rumbanana is in het bezit van een eigen geluidsinstallatie voor middelgrote zalen, die ook 
gebruikt kan worden voor speeches, etc. Als aanvullende act kunnen wij tevens lopend, 
akoestisch spelen als authentieke samba-band, bijvoorbeeld bij de entree, aan het begin van 
een feest of als afwisseling met het podiumgebeuren. Tevens is er de mogelijkheid een 
dans-workshop en/of dans-demonstratie te verzorgen, voor of tijdens het optreden, met live 
muziek.

De pauze-muziek  wordt verzorgd via een mp3-speler. Uitgebreid verzorging pauzemuziek 
via cd-spelers ed tegen geringe meerprijs, indien dat van tevoren wordt afgesproken.

Prijzen op aanvraag: 030 - 2438618 / 0651-298903 (Hans Beenhakkers) 09.00-15.00 uur 
op werkdagen

Deze folder is in vaste vorm verkrijgbaar als onderdeel van het Rumbanana informatiepakket, 
inclusief 2 cd's en diverse folders. Dit pakket kan U toegestuurd worden na telefonies overleg, 
als U serieus geinteresseerd bent.

Rumbanana

salsa,son,merengue
caribbean, cuban, and brasillian music
versterkt, akoesties of !"unplugged"

homepage: http://www.rumbanana.nl
English :http://www.rumbanana.net
Español :http://www.rumbanana.nu

music:
http://www.rumbanana.nl/music

overzicht van alle webpagina's met korte beschrijving: http://www.rumbanana.nl/overzicht/


