
Disco Snolly  
“Disco is music for dancing, and people will always want to dance.” 

Giorgio Moroder 

“Hands up, baby hands up!” 

Boney M 

“I feeeeeeelll loooovveeeee” 

Donna Summer  

 
En precies dat, zie je iedere keer wanneer Snolly aanwezig is weer werkelijkheid worden. Samen met 
haar team is Snolly maar tevreden met één ding, namelijk alleen maar lachende gezichten van oor tot 
oor, knuffelende vrienden en stelletjes en vooral alle nummers keihard meeblèren boven op haar 
zelfgemaakte podiumblokken! 
Haar eigen DJ's hebben allemaal hun eigen disco-expertises: de één laat je genieten van de beste 12 
inch vinylplaten, de ander gooit de grootste klassiekers en hits achter elkaar en misschien verrast weer 
een andere je wel met de grootste onbekende pareltjes. Af en toe een hippe plaat tussendoor, maar wel 
altijd met disco-invloeden! 

Team Disco Snolly 

Snolly heeft haar eigen team welke ze het hele land door stuurt om haar liefde en discovibe te 
verspreiden! Het zijn de afgevaardigden van hét discofeestje van Nederland: Team Disco Snolly. Een 
hogere concentratie Snolly ga je niet krijgen. Een DJ met de grootste disco klassiekertjes, gemengt met 
wat 80's hier en daar en dat in een house-sausje, zodat de energie je om de oren raast! Haar team is 
compleet met twee volledig in pailletten gehulde Angels.  
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Disco Snolly LIVE 

Dat het woord "coverband" ook een understatement kan zijn, dat ervaar je pas als je Snolly haar eigen 
band ontmoet. Tijdens de spektakel show van Disco Snolly LIVE wordt het beste van de 70s en 80s 
gemixt met de technieken en mogelijkheden van nu. Waar The Jackson 5 een CDJ2000 tegenkomt en 
Diana Ross een 100Hz Bass. DJ en band, compleet met backing vocals, Disco Snolly' Angels en blazers, 
wisselen elkaar af (of beter nog, smelten samen) om jou de disco-ervaring anno 2019 in je gezicht te 
pompen. Of op andere momenten juist heel zachtjes te strelen met de meest breekbare klanken van 
Donna Summer. Dit is een volledig met spiegeltjes beplakte achtbaan van anderhalf uur door het beste 
muzikale tijdperk wat we ooit gekend hebben. En je mag je moeder ook meenemen. 
Binnenkort op de grotere festivals en podia. 
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Facebook  

 
Website  

 
Instagram 

https://werktuig.stackstorage.com/s/QewP19UP5C9UAko
https://werktuig.stackstorage.com/s/kLI3dWLbjLpOvPK
https://www.facebook.com/snollydisco/
https://discosnolly.nl/
https://www.instagram.com/discosnolly/?hl=nl

