
SOULDELIGHT GOSPEL SESSIONS 

 

 
Een optreden met Souldelight Gospel Sessions1 is een prachtige aftrap van uw 
evenement, een verfrissend intermezzo tijdens het diner of een 'uit-je-dak-gaan' 
afsluiting van uw personeelsfeest. 
 
Souldelight Gospel Sessions bestaat uit zangers en zangeressen die de nodige 
kilometers op het podium gemaakt hebben. Een gospel session is te boeken vanaf 3 
personen. Het repertoire is gevarieerd en bestaat uit een mix van pop- en 
gospelsongs. Klassiekers als ‘Happy Day’, ‘This little light of mine’ en ‘Amen’ 
ontbreken niet. De zangers worden standaard begeleid met orkestband. Begeleiding 
door een pianist of live band behoort tot de mogelijkheid.  
 
Souldelight Gospel Sessions is zeer geschikt voor bruiloften, ceremonies, openingen, 
bedrijfsfeesten, presentaties, uitvaarten, diensten e.d. Daarnaast zijn zij tevens te 
boeken voor specials zoals festivals, (huiskamer-) concerten en theatershows. 
 
Voor de maand december beschikt de groep over kerstrepertoire. Het is het mogelijk 
om de groep in te huren ter ondersteuning van solisten.  
 
Media: 

- Compilatie Voiced Gospel Singers 
http://youtu.be/gtXYanBUfL8?list=UUtbDcuw09kQ9AE6plwACSXg  

- Equine Elite 2014 i.s.m. Sophia Wezer, Weert 25-10-2014 http://youtu.be/hXk5G2MyufY  

- Black Gospel Wittenvrouwenveld, Maastricht 15-12-2013 http://youtu.be/05-0W6rEKsc  
- Avro’s Musical Kerstgala 2009 ‘Jesus what a wonderful child’ Casey Francisco 

http://youtu.be/RxomEf9EznQ  
- Opening Randstadrail Rotterdam http://youtu.be/v01u4t-aBhY 

                                                           
1Souldelight Gospel Sessions tot 1 augustus 2018 beter bekend als de Voiced Gospel Singers. 
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Achtergrond 

 
De zangers waarmee gewerkt wordt hebben een diverse achtergrond o.a. uit de 
musicalwereld (Miss Saigon, Grease), attractiepark De Efteling, de gospel scene (o.a. 
Breeze) en popwereld. Gezamenlijk delen zij de liefde voor gospel. Initiatiefnemer 
van Souldelight Gospel Sessions is Niza Roqué. 
 
Niza is geboren in 1970 in Rotterdam. Ze begon op een vroege leeftijd met het 
imiteren van sterren als Diana Ross, Donna Summer en Michael Jackson en 
uiteindelijk zingt zij op haar 15e in de schoolband. In de jaren die volgen ontdekt zij 
het bandcircuit in Rotterdam en zingt in diverse formaties. Zij gaat in die periode op 
zoek naar haar eigen stijl en ontdekt de gospel. Daarnaast werkt zij als 
(studio)zangeres mee aan uiteenlopende projecten van artiesten en groepen zoals 
Tasha’s World, Alice Deejay, Raymond van het Groenewoud en Breeze.  
 
Tarieven* 
€ 1.195,00 exclusief btw en reiskosten (3 vocalisten + orkestband) 
€ 1.395,00 exclusief btw en reiskosten (4 vocalisten + orkestband) 
€ 1.595,00 exclusief btw en reiskosten (5 vocalisten + orkestband) 
 
Duur optreden:  
1 x 30 á 45 minuten 
 
Extra mogelijkheden: 

- Op aanvraag uitbreiding mogelijk tot 8 tot 15 vocalisten, vanaf € 2.595,00 
exclusief btw en reiskosten 

- Met pianist of live band 
 
* Prijsopgave inclusief geluidsinstallatie (max. capaciteit 150 personen).  
 
 
Voor meer informatie: 

 
 

 

 
Tel. +3120 760 1740 
Email info@voiced.nl 
www.voiced.nl 

mailto:info@voiced.nl
http://www.voiced.nl/

