
Extra Uittip: Dann Thomas brengt single uit in Atak!
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: Dann Thomas 
brengt single uit in Atak! 

Enschede – De Enschedese Dann Thomas gaat op
16 april zijn single ‘The Woman Is Always Right’
presenteren in Atak. Naast een muzikale show met
zijn nieuwe band wordt ook de videoclip van het
nummer voor het eerst vertoond. Deze videoclip is
geschoten in samenwerking met Poppodium Atak in
Enschede

Zijn naam is Dann Thomas, bij de buurtbewoners
misschien bekend als Danny Keuter. Hij heeft een
zwak voor het schrijven van lekkere country-pop en
rock. Hij is opgegroeid met zijn gitaar. Samen met
band verovert hij inmiddels menig podium en festival.
Lokale helden in wording. Met duidelijke invloeden
van onder andere Bryan Adams word je door deze
band meegenomen in de nummers vol emotie, recht
uit het hart. Naast bandformatie laat Dann Thomas
ook wel eens zijn gevoelige kant zien door solo op het
podium te staan.

2015 was een muzikaal bewogen jaar voor Dann
Thomas, hij stond voor het eerst sinds lange tijd weer het podium in januari. Vele optredens volgden 
en hij werd tijdens één van deze shows gescout voor de muzikale talentenjacht Pop Secret, een 
samenwerking tussen het Wilminktheater en Atak. Dit bracht hem uiteindelijk tot de finale. Door deze 
optredens besloot de muzikant om zijn stappen in de muziekwereld verder te gaan zetten, met de 
nodige ondersteuning vanuit Atak. In de laatste maanden van 2015 heeft Dann Thomas hard gewerkt 
om de single op te nemen, in de eerste maanden van 2016 heeft hij in samenwerking met Atak een 
videoclip geschoten voor het nummer "The Woman Is Always Right". Op 16 april is het dan tijd om dat 
moment te gaan vieren. Samen met band, solo en met muzikale vrienden neemt hij het publiek deze 
avond mee en laat hij horen wat hij in huis heeft en ook wordt de video vanavond voor het eerst aan 
het publiek getoond. Iets om trots op te zijn, iets om bij te zijn! 

Support wordt gedaan door Daniel Cane & The Rebellion. Daniel Cane is een zanger met Enschedese
roots die het liefst iedereen wil knuffelen. Dat idee krijg je tenminste als je hem live ziet. Vanaf het 
moment dat hij op het podium stapt wil hij vooral dat iedereen zich prettig en thuis voelt, om hen 
vervolgens te vertellen over zijn gebroken hart, of juist een mooie ballade te zingen over hoe de liefde 
altijd wint. Muzikaal maakt hij lieve pop met een rauw randje, denk aan Kodaline of Ed Sheeran, maar 
dan iets ruiger.

Meer informatie is te vinden op: https://www.atak.nl/agenda/dann-thomas-single-release
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