
POLLY ET LES QUATRES SNAAR EM BRASS 
 
Ukeleles behoren niet tot het hippe instrumentarium. Niemand wordt dan ook graag 
gesignaleerd met een springende vlo (de letterlijke betekenis van ukelele) in de hand. 
De naam komt waarschijnlijk door de tokkelbewegingen van de bespeler. Het instrument 
werd door Portugese migranten meegenomen van Madeira naar Hawaï alwaar het al snel 
heel populair werd. 
 
Deze kleine geschiedenisles leert dat er buiten Hawaï weinig orkesten te vinden zijn met vier 
ukelele’s. Dat maakt Polly et les quatres snaar em brass op zich al uniek. Het verdere 
instrumentarium omvat percussie, contrabas en drie blazers: trompet, klarinet en trombone. 
Polly et les quatres snaar em brass heeft dan ook voldoende kleur in de bezetting om een rijk 
gevuld repertoire te kunnen brengen. 
 
Polly Schreurs en zijn band hebben een liedboek samengesteld dat verschillende pop- en 
rockdecennia overspant. Ze gaan ver terug in de tijd met nummers van Ricky Nelson en Louis 
Armstrong en voor een traditional als Bella Ciao en Jungle Blues is er ook altijd ruimte.  In 
latere muziekdecennia zoeken ze het zowel in de pop- als in de rockregionen. 

Hit Me van Britney Spears en Pokerface van Lady Gaga zijn alom herkenbaar maar ook het 
zwaardere werk zoals Ace of Spades van Möterhead en The Trooper van Iron Maiden haalden 
de playlist. De speellijst is echter zeer gevarieerd : The Clash, dEUS, The Raconteurs, ELO, The 
Black Keys… dit alles zal een golf van herkenning door het publiek jagen. 

Polly en zijn trawanten bouwen een feestje met het publiek. U kan ze inzetten op al uw 
evenementen. 

Credits:  
Polly Schreurs: percussie 
Dirk Mellebeek: bariton ukelele 
Salvo Nirta: concert ukelele 
Kris Leirs: Contrabas 
Danny Bierset: sopraan ukelele 
Vincent Moermans: concert ukelele 
Kristof Huskens: trombone 
Tjeu Martens: trompet 
Luc Aerts: klarinet 
 
 
Speelperiode:  Op aanvraag  
Voorwaarden:  1.450 € + reiskosten + BTW 
   Organisator voorziet Pa, licht, catering.  
 
 
 
 
 


