S I N G L E : ‘ WA A R B E N J E ? ’

C O N TA C T

Dit Nederlandstalige nummer van Jenas
gaat over het verlies van een dierbare,
waarbij je jezelf afvraagt: ‘Waar ben je?’.

Meer informatie over:

Jenas Music
Muziek om van te genieten!

OPTREDENS ZORGCENTRA
EN SENIOREN-ACTIVITEITEN
+32 11 621862
+31 6 42136094

SPIRITUELE MUZIEK
info@jenasmusic.com
www.jenasmusic.com
Van het nummer is ook een videoclip
gemaakt met een prachtig concept,
waarbij de kijker wordt meegenomen
in de beleving van de hoofdpersoon.

AFSCHEIDSMUZIEK

SPIRITUELE MUZIEK
muziek om te ervaren
ideaal voor rust en ontspanning

Jenas hoopt dat mensen door deze clip
in hun gevoel worden geraakt.
Dat is zijn ultieme doel.
Kijk op Youtube naar de clip of
luister ‘Waar ben je?’ op:
Spotify, Apple Music, Deezer, etc.

www.jenasmusic.com

DANS-, EN LUISTERMUZIEK
voor optredens in zorgcentra
en senioren-activiteiten

MUZIEK VOOR ‘N AFSCHEID
“voor een persoonlijke muzikale touch”
+32 11 621862
+31 6 42136094
info@livemuziekbijuitvaart.nl
www.livemuziekbijuitvaart.nl

Jenas

DANS-, EN LUISTERMUZIEK

SPIRITUELE MUZIEK

- voor rust en ontspanning.
- voor meditatie, therapie en massages.
- voor gebruik als achtergrondmuziek.

AFSCHEIDSMUZIEK
Jenas verzorgt live muziek bij een afscheid.
Hij speelt toetsen, accordeon, saxofoon
en zingt een populair repertoire.

Ontdek wat deze muziek met u doet!

“Voor een persoonlijke muzikale touch”
Jenas brengt tijdloze dans-, en luisterliedjes.
Muziek loopt bij vele mensen als een
rode draad door hun leven.

Een gevarieerd programma met
tijdloze dans-, en luisterliedjes voor
optredens in zorgcentra en
bij senioren-activiteiten.

Ook kan men intens geraakt worden
door een tekst of een enkele zin uit een liedje.
Een bepaald nummer doet ons denken
aan de overleden persoon;
momenten van dierbare herinneringen
komen naar boven en tegelijkertijd
kan de muziek troostend werken.

Jenas speelt accordeon, saxofoon,
toetsen en zingt herkenbare muziek
met een aangenaam volume.
Verkrijgbaar op CD,
maar ook op alle streamingsdiensten
te beluisteren zoals:
Spotify, Apple Music, Deezer etc.
info@jenasmusic.com

www.jenasmusic.com

De muziekkeuze is volledig in overleg
met en naar wens van de familie.

www.livemuziekbijuitvaart.nl

