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LUCKY FONZ III & GO BACK TO THE ZOO SPELEN IN DE TRAM
VERRASSINGSCONCERT TIJDENS WEEK VAN DE CULTUURKORTINGEN
Lucky Fonz III en Go Back to the Zoo samen zien optreden tijdens een uniek miniconcert terwijl je in de tram
zit? Het kan je zomaar overkomen tijdens De Week van de Cultuurkortingen van 11 tot en met 16 oktober,
die CJP in samenwerking met de Volkskrant organiseert. In een tijd dat er flink gesnoeid gaat worden op
cultuur en kaartjes voor concerten, film en theater een stuk duurder worden, kan er tijdens deze week elke
dag geprofiteerd worden van een gratis culturele aanbieding. Om de week extra onder de aandacht te
brengen, geven Lucky Fonz III en Go Back to the Zoo op woensdag 13 oktober samen een aantal
miniconcerten in verschillende trams in Amsterdam.
De verrassings-optredens vinden plaats vanaf half vier ’s middags op tramlijnen 9 en 10 in Amsterdam.
Nietsvermoedende passagiers worden een paar haltes lang getrakteerd op live muziek. Na een aankondiging in
de tram, zal blijken dat dit niet zomaar muzikanten zijn maar niemand minder dan Lucky Fonz III en Go Back to
the Zoo. Het is de eerste keer dat beide artiesten samen optreden.
Naast deze stunt kan er in de Week van de Cultuurkortingen op vertoon van een CJP-pas of speciale
advertentie uit de Volkskrant, gebruik gemaakt worden van de volgende acties: gratis boek ophalen, gratis naar
de film, gratis naar Soldaat van Oranje de Musical en gratis naar diverse expo’s. De voorwaarden zijn te vinden
op cjp.nl/gratis.

Lucky Fonz III werd in Nederland bekend door zijn
ontroerende folkliedjes, maar misschien nog wel
meer door zijn aparte live-optredens. Hij heeft
meerdere prijzen gewonnen (oa. Essent Award) en
bijna overal gespeeld: op straat, in kroegen, in
clubs, in een vol Paradiso en op festivals als
Noorderslag en Lowlands. In 2008 was Lucky vaste
muzikale gast in het programma ‘De Wereld Draait
Door’.

Go Back to the Zoo brak in 2009 in Nederland door
met de 3FM Megahit ‘Electric’. In augustus dit jaar
kwam het langverwachte debuut album Benny
Blisto uit. Het album staat in zijn eerste week
meteen op nummer 3 en dat wordt de week erna
gevierd met een optreden op Lowlands waar de
India tent veel te klein blijkt. Na de succesvolle
reeks festivals staat er nu een uitverkochte
clubtour te wachten. Go Back to the Zoo is dit jaar
huisband van ‘De Wereld Draait Door’.
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