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Gifter stopt en doet een laatste concert in de
Groene Engel
De uit Oss afkomstige rockband Gifter stopt na 7 jaar en geeft op vrijdag 30 november
een afscheidsoptreden in de Groene Engel. Gifter begon als een experimentele
gitaarband maar ontwikkelde zich als een ware popact. In het meest recente werk
combineren ze catchy indie rock met stevige power pop. Tijdens de afscheidsshow
zijn er speciale gastoptredens, komt er een laatste CD uit en opent Sylvie Stone de
avond.
Volgens de band zitten ze niet meer op één lijn qua ambitie en toekomstplan. ,,Toen we
begonnen had iedereen zeeën van tijd en waren onze agenda’s flexibel. We studeerden nog
allemaal en zaten boordevol energie. Onze levens zijn, met name het afgelopen jaar, zoveel
veranderd dat de tijd, prioriteit en het plezier steeds vaker ontbrak. Dit zou betekenen dat
Gifter een tandje terug zou moeten doen, waar we het als band niet over eens kunnen
worden. Met Gifter zijn veel wensen in vervulling gegaan. Maar hier houdt het op en kiezen
we ervoor om aan andere dromen te gaan werken. We bedanken iedereen die ons de
afgelopen jaren heeft gesteund, vertrouwd en van onze muziek heeft genoten.”
In 7 jaar werden in totaal 3 EP’s, 1 album en 6 singles uitgebracht en ruim honderd shows
door het hele land gespeeld. De band ging 2 keer de Mailmen studio in met Martijn
Groeneveld, kreeg premières bij KX Radio, The Daily Indie, 3voor12 Utrecht en XITE. En
speelde live op talloze radiozenders waaronder 3FM. Enkele hoogtepunten waren
Bevrijdingsfestival Brabant, voorprogramma van The Twilight Sad in EKKO, de Coming
Closer releaseshow met HeavyLight, landelijke tour met Atlantic Attraction, Eurosonic
randprogramma en een reeks op de Wadden met Horizontoer. Ook werd de band door de 8
grote Brabantse popzalen ondersteund via Proud of The South.
Het laatste concert van Gifter vindt plaats op vrijdag 30 november 2018 in de Groene Engel
in Oss. Tickets zijn verkrijgbaar via www.groene-engel.nl en kosten €8,50. Meer informatie
over het afscheid is te vinden op www.giftermusic.com
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