
Uittip: De Russen Komen.
De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis geven elke week de Enschedese amateurkunst 
de gelegenheid een uittip te verzorgen. 
Deze week aandacht voor De Russen Komen op het herfstoffensief in Atak.

Wie zijn jullie?
Wij zijn De Russen Komen, een nieuwe
punk/rock band uit Enschede. 
Onze naam klinkt misschien geinig
maar is wel ontstaan uit een oprechte
bezorgdheid over de bedreiging van de
wereldvrede die de Russen nu vormen.
Niet dat je daar wat over leest in de
media; maar daarom zijn wij er ook.

Wat gaan jullie doen?
Snoeiharde herrie maken! 
Denk aan: luide gitaren, stevige bas, en
meerstemmige zang. 

Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
De band bestaat uit 4 doorgewinterde podiumtechneuten. En daardoor doen wij alles net even anders. De 
muziek die we maken is niet extreem moeilijk, hard en altijd met een knipoog. We proberen niet de nieuwste 
muzikale sensatie van het Oosten te worden; maar om met elkaar en ons publiek erg veel lol te maken. 
Geen ego's maar herrie en wodka.

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Op 26 september mogen wij op het herfstoffensief in Atak spelen. Het offensief is een showcase waar 
nieuwe bands zich laten zien. De bands zijn zeer gevarieerd in genre dus er is voor iedereen iets leuks bij. 
Wij spelen samen met Indev, Odem, Missed High Five en Red Leaf Hill. Hiervoor kun je bij ons kaarten 
kopen, check: www.derussenkomen.nl.
Kan je niet op 26 september, of ga je er heen en vind je ons vet? Kom dan op 16 oktober naar het Art Rock 
Café in Gronau. Daar treden we op samen met Salip & band. 

Verder nog iets te melden? 
Net als andere bands hebben wij ook dromen. Het zou een absolute mijlpaal in onze carrière zijn om in café
Rocks te spelen. 
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