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Daily Bread bij grote
Amerikaanse boeker

Daily Bread uit Leeuwarden.
LEEUWARDEN – De band Daily Bre-

ad heeft een contract getekend
met het Amerikaanse boekingskantoor The Agency Group, een
van de grootste spelers op die
markt. Het debuutalbum van de
groep uit Emmeloord en Leeuwarden, ‘Well you’re not invited’, komt in januari in de Verenigde Staten uit.
The Agency Group heeft vestigingen in de Verenigde Staten,
Canada, Engeland en Zweden.
Maar de nieuwe verbintenis,
aangegaan door het kantoor in
Los Angeles, geldt voorlopig alleen voor Noord-Amerika. ,,Yn
Europa bliuwe wy wurkjen mei
de boekers dy’t wy no ha”, zegt
manager Andries van Wieren.
Daily Bread kwam vorig jaar
in beeld bij The Agency Group
toen de band op het Paleo-festival speelde, ,,it Lowlands fan
Switserlân”. Christan Bernhardt, ter plekke als boeker van
The Gossip was onder de indruk, maar stuurde voor de zekerheid nog een medewerker
naar het optreden op het Groninger Noorderslag-festival, in
januari. ,,Dy fûn Daily Bread de
leukste band fan Nederlân, doe
wie it gau klear.”
Dit contract leidt voorlopig
nog niet tot concrete optredens. Van Wieren is wel bezig
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met ‘showcase’-optredens op
de muziekbeurzen CMJ (New
York) en South By South West
(Austin, in maart) ,,Dêr bouwe
wy miskien in toerke omhinne.”
De bemoeienis van The Agency Group werkt vooralsnog
vooral als hefboom. ,,It makket
de mooglikheden grutter. Ik sil
prate mei in hiel goede publisiteitsdame yn New York. As dy
wit dat sa’n Bernhard der mei
anneks is, wurket dat by sa’n ien
as in eye-opener.”
Daily Bread speelde enkele
weken geleden op een groot festival in Spanje. Maar voorlopig
concentreert de band zich op
Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. ,,Dêr is Amearika no bykommen. Wy ha ek kontakten
yn Sina, mar dêr dogge wy earst
neat mei. Moast dy fokusje.”
Daily Bread komt oorspronkelijk uit Emmeloord, maar inmiddels wonen de leden, die
studeren aan de Academie Voor
Popcultuur en de mbo-opleiding Pop en Media, alle drie in
Leeuwarden. Twee jaar geleden
wonnen ze de Kleine Prijs van
Fryslân, het jaar daarop deed
de groep mee aan het bandcoachingstraject Freesonica. Komende week wordt officieel bekend dat Daily Bread dit jaar op
het Lowlands-festival staat.

