
  

 

PERSBERICHT: ANNEKE VAN GIERSBERGEN met haar nieuwe project op ROCK ITtervoort 2015 

       

ROCK ITtervoort "The anniversary edition" presenteert een dubbele headline show van THE GENTLE 

STORM (feat. Anneke van Giersbergen) & ARENA. Special guest SYLVIUM zal op deze avond hun nieuwe 

CD lanceren. 

Het jaarlijks progfeest “ROCK ITtervoort” vindt plaats op 28 maart 2015 in C.C de Mortel te Ittervoort (NL). 

Het plaatsje Ittervoort ligt in het hart van de Euregio, dat wil zeggen in het zuiden van Nederland, zeer kort 

aan de Duitse en aan de Belgische grens. In vorige edities hebben bands als Arena, Pendragon en Riverside 

gezorgd voor zeer memorabele en vaak uitverkocht concerten. In al deze jaren had het festival een 

internationaal karakter door bezoekers uit veel Europese landen en zelfs uit Turkije en De Verenigde Staten. 

ROCK ITtervoort wordt door en voor de plaatselijke fanfare Concordia georganiseerd. 

ARENA (UK) komt terug naar Ittervoort om, samen met de fanfare, hun respectievelijk 20 en 50 jarig 

jubileum te vieren. Arena, de band rondom ex-Marillion drummer Mick Pointer en toetsenvirtuoos Clive 

Nolan, is een van de toonaangevende progressieve rock bands uit de UK. Na twintig jaar staan ze nog 

steeds wereldwijd aan de top van de progressieve scene. In het voorjaar van 2015 zal Arena hun 8ste 

studioalbum The unquiet Sky uit brengen. Deze release zal worden gevolgd door een uitgebreide Europese 

tour, inclusief dit concert op Rock Ittervoort 2015. Arena is geen onbekende naam in Ittervoort. Het is 

namelijk al de derde keer Arena hun bijdrage gaat leveren aan ROCK ITtervoort. 

THE GENTLE STORM is een samenwerking tussen Ayreon's mastermind Arjen Lucassen en zangeres 

Anneke Van Giersbergen. Met een werkrelatie die teruggaat tot 1998, hebben zij zich weer herenigd voor 

een nieuw project genaamd “The Gentle Storm”. The Gentle Storm’s dubbel album is gepland voor begin 

2015. Het zal een epische productie worden, geheel in de bekende Ayreon stijl. Dit project kondigt Anneke's 

terugkeer naar het zwaardere werk aan en zal  doen denken aan Mandylion, het baanbrekende album van 

Anneke’s vorige band The Gathering. De release van de CD zal gevolgd worden door enkele live data in 

Nederland en de rest van Europa.  Een van deze is op ROCK Ittervoort. Anneke heeft om zich heen een 

liveband gevormd met enkele van de beste muzikanten van Nederland, waaronder voormalig After Forever 

toetsenist / (Epica-) producer Joost van den Broek. Naast werk van The Gentle Storm en nummers uit 

Annekes solo repertoire, zullen ze ook enkele The Gathering klassiekers in de setlijst opnemen. 

SYLVIUM is een Nederlandse band met een sound die wordt gekenmerkt door rock en ambiënt achtige 

songs. Zonder concessies te willen doen, wil de band toch steeds toegankelijk blijven klinken voor een breed 

publiek. De band wil niet worden beperkt door labels als symfonische rock of progressieve metal, maar ze 

streven naar een eigen en veelzijdig geluid. Momenteel zijn ze bezig met het opnemen van hun nieuwe CD. 

Deze CD “Waiting for the noise” zal voor het eerst aan het publiek worden gepresenteerd op ROCK 

ITtervoort 2015 

 

De voorverkoop voor dit unieke editie van ROCK Ittervoort is inmiddels begonnen. U kunt uw kaarten 

bestellen bij www.therockonline of stuur een e-mail naar rockittervoort@yahoo.com 

 


