
 
Raw Energizer 
Een muzikale energizer van Raw Resonance heeft als doel om in zeer korte tijd de 
juist energie te genereren.  
Het is een compacte, op maat gemaakte performance waarbij iedereen wordt 
meegenomen in een verbindende, muzikale ervaring.  
Met passie, humor en overgave spelen onze muzikanten in op de groep en krijgen zo 
iedereen in beweging.  
 
Een Raw Energizer kan worden ingezet als verfrissende activiteit tussen sprekers bij een 
conferentie of andere bijeenkomst. Ook als ontwapenende opening of knallende afsluiter 
kan een energizer worden toegepast. 
 

Acoustic Energizer  
- 5 tot 10 minuten
- tot 80 deelnemers
- 2 Raw Resonance muzikanten/workshopleiders: Percussie / volledig akoestisch
- Raw Resonance is tot 3 uren aanwezig op locatie. 

Prijs: € 1580,- (bedrag is excl. 21% btw en reiskosten á 33 ct per km)

Raw Energizer  
- 10 tot 15 minuten
- tot 500 deelnemers
- 3 Raw Resonance muzikanten/workshopleiders. 
- Kort en knallend interactief concert
- Band bestaande uit: percussie, bas en melodische instrumenten
- Raw Resonance is tot 5 uren aanwezig op locatie. 

Prijs: € 2135,- (bedrag is excl. 21% btw en reiskosten á 33 ct per km)

Raw Energizer meets Karakazoo 
- 15 tot 20 minuten
- 1000 + deelnemers
- 4 Raw Resonance muzikanten/workshopleiders
- Band bestaande uit: percussie, bas, elektrisch gitaar en melodische instrumenten
- Knallend interactief concert waarbij we de Raw Energizer mixen met Karakazoo. 
- Mogelijkheid tot muzikale aansluiting bij het thema van de dag.
- De deelnemers spelen naast body-percussie en de stem ook een instrument: De kazoo. 
- Deelnemers mogen de kazoo na afloop houden. 
- Raw Resonance is de hele dag beschikbaar voor op/afbouw etc. 
-  250 kazoo’s bij prijs inbegrepen. Bij meer deelnemers zijn de kosten € 1,21 per kazoo.

Prijs: € 3245,- (bedrag is excl. 21% btw en reiskosten á 33 ct per km) 
 

kom los en maak contact



Concept op maat  
Afhankelijk van uw wensen en de situatie leveren wij een concept op maat. 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en een vrijblijvende offerte.  
 

Muzikale groet,

Jeroen en Han
Raw Resonance 

www.rawresonance.com
info@rawresonance.com  
+31 64 575 6389   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