
Gianna 
Tam  
& La Banda 

The queen of 
percussion and vocals 
Gianna Tam & La Banda! Ze zijn op 
een missie en klaar om elk festival en 
podium te laten exploderen met hun 
vernieuwende mix van Latin 
stromingen als Zouk, Reggeaton, New 
York Salsa met eigentijdse pop en hip-hop Beats.  
Deze live formatie, geleid door de talentvolle percussioniste, zangeres en drumster Gianna Tam, 
weet hoe ze elk publiek tot een climax moet laten komen met hun vurige percussie ritmes en 
grooves.  Dit alles samengesmeed door de meest toonaangevende internationale Latin producers 
en arrangeurs van dit moment.  
Na haar gastoptredens bij bekende artiesten als Ladies of Soul, Candy Dulfer, Jett Rebel, Arp 
Frique, Sven Hammond en Trijntje Oosterhuis is Gianna nu klaar om met haar eigen band te gaan 
knallen.  
Dit is een spektakel dat je niet mag missen. Laat je uitdagen door de krachtige line-up van 
Gianna Tam & La Banda en beleef het op jouw festival of podium. 
 
Line up:  
zang/timbales - Gianna Tam (NL/Suriname) | drums - Urvin Doornkamp (Suriname) | bass - Samuel Ruiz (Venezuela) | keys - Laura Beatriz 
(Cuba) | keys - Sophie Anglionin (NL/Martinique) | percussion - Erik Larrea (Spanje | trompet - Chucky Cordero (Venezuela) 

Exclusief voor de lezers van deze info. De nieuwe single van Gianna Tam & La Banda.  
Tightrope Cold War. Luister hier als eerste vóór de officiële release! 

  

Je ziet niet vaak een vrouw die zowel 
drums als percussie speelt en net zo 
makkelijk de lead vocals voor haar 
rekening neemt. Het is dan ook niet 
gek dat Gianna vaak “De Nederlandse 
Sheila E” wordt genoemd. 

Listen on Souncloud | Watch on YT | IG | FB | EPK, Riders & Tech Info | Website 
 

TTP Nieuwstraat 12 3743 BL / Baarn The Netherlands Phone: Office +31 (0) 35 5262482 Mob +31 (0) 6 39559283 www.tamtamproductions.nl

https://soundcloud.com/gianna-tam/cold-war-master-2/s-2sEnpNCUIE5?si=b7deef2e81fe41e5a73000eb26ea4f62&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/gianna-tam/cold-war-master-2/s-2sEnpNCUIE5?si=b7deef2e81fe41e5a73000eb26ea4f62&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7VEhBV4AmsM
https://www.instagram.com/giannatam/
https://www.facebook.com/TheGiannaTam
https://www.dropbox.com/sh/diglxuf29j76fqw/AAD7v0ukNQwVEjwVGp8rDAj8a?dl=0
https://giannatam.nl
http://www.tamtamproductions.nl/

