ROUGH VELVET
Opmerkelijk eigenzinnig radioprogramma
Rough Velvet is een muziekprogramma waarop geen enkel format van toepassing is. Het
wordt geheel belangeloos aangeboden door MGA.fm aan alle radiostations. De
muziekkeuze beslaat een breed spectrum met een voorkeur voor albumtracks van
gevestigde en onbekende goede artiesten en groepen. De nieuwste rock, blues, hardrock
en hier en daar wat zwaar metaal. Ook de weke onderbuik van de rock: de prachtige
powerballads krijgen tijd en ruimte. Het programma is jinlgeloos met een half-time
programmamelding zonder tijdsaanduiding.
Rough Velvet wordt gemaakt door Gerhard Klaasen. Per week worden acht uren Rough
Velvet geproduceerd, waarvan er twee uren bestemd zijn om als stel te worden
uitgezonden, bij voorkeur op zondagavond. Het is “Rough Velvet op zondag, de Don en
Gerhard Show” waarbij opmerkelijke nieuwe platen en demo’s van bekende en
“Wellknown to be” artiesten en groepen worden uitgezonden.
Te beluisteren: Bijgevoegd de stations waarop Rough Velvet nu wordt uitgezonden.
Uiteraard is het ook mogelijk om enkele uren ter beoordeling op te vragen.
De Rough Velvet show (de naam zegt het al) past in feite bij ieder radiostation, op
stream, DAB+, FM en zéker op AM, klein- of Übervermogen.
Het verrijkt het muziekaanbod van de zender, hoe gevarieerd dat ook al is en hoe het
format er ook uit ziet. Rough Velvet is een voorrecht om aan de luisteraars te kunnen
aanbieden.
Gerhard Klaasen presenteerde op vrijdagmiddag een soortgelijk programma op Radio
Waddenzee 1602 AM, vanaf 2006 tot het stoppen in 2015. Hij tekent ook voor het
stevige gospelprogramma Happy Hour.
De muziekkeuze is altijd hoogstaand & verrassend, met veel muzikale hoogstandjes.
Nostalgisch, 60-70-80-90-00 maar ook gloednagelnieuwe rock, folk, blues en alles wat
daar tussenin zit. Bij het presenteren wordt gestreefd naar “never more than 15 seconds
away from the music.” Het programma wordt mede samengesteld door Don R.
Stroomberg, die op zijn minst alles beter weet en veelal ongevraagd dringende adviezen
en zijn formidabele kennis over de muziek te berde (betekent ter tafel) brengt.
In Rough Velvet hoor je muziek die (dat kunnen we rustig stellen) op geen enkel ander
station te horen valt. Vandaar dan ook de verrijking voor uw station.
Het programma heeft een facebookpagina:
https://www.facebook.com/roughvelvet/
Inlichtingen over downloaden van Rough Velvet en andere programma’s van mga.fm:
info.mga.fm@gmail.com
Of natuurlijk rechtstreeks bij Gerhard, 050-5565427; klaasen@home.nl
Happy Hour Een gospelrock programma met stevige gospel, een bijbellezing, een korte
verklaring van de bijbellezing en de blijdschap van het geloof in het volle evangelie van
Jezus Christus.

