Zangeres Rika start eigen platenlabel

!

Op 19 januari 2011 werd door Rika het bedrijf HBR-Evenementen op gericht. Grote klanten als
Star Nine, The Great Piano's en Live On Tour dienden zich al snel als klant, bij haar toen net
opgerichte bedrijf, aan. Het bedrijf is inmiddels niet meer weg te denken in de
evenementenbranche. Met haar ruime ervaring als zangeres heeft Rika veel ervaring opgebouwd
met het opnemen van cd's in diverse grote studio's. !

!

De combinatie van producten en diensten binnen haar bedrijf en haar succes als zangeres hebben
er toe geleid dat ze een eigen, nieuw platenlabel is gestart. Het platenlabel werkt nauw samen met
de Studio van Gerto Heupink in Enschede, een studio dat reeds vele grote producties voor diverse
bekende zangers en zangeressen mocht produceren en veel roem kent om de heldere sound. !

!

Rika's platenlabel werkt naast Gerto Heupink ook samen met andere vakmensen, waaronder
Geert Hakze, die er voor zorgdraagt dat de producties van al haar klanten goed onder de aandacht
worden gebracht bij de diverse grote radiostations. ,,Ik was toe aan een nieuwe uitdaging, ik wil
het beste in iedereen naar boven halen'', aldus Rika. Alle artiesten worden door haar persoonlijk
begeleid tijdens het hele traject, van opname tot het uitbrengen van de single en tijdens optredens. !

!

Inmiddels hebben al een paar artiesten zich bij haar label aangemeld voor een productie. Dat
iedere artiest anders is en andere wensen heeft maakt Rika niets uit, ze bied een totaalpakket op
maat, dat maakt alles erg uniek. Een grote en lang gekoesterde wens is hiermee voor haar in
vervulling gegaan. Inmiddels is Rika druk bezig met het werven van nieuwe klanten. Als u meer te
weten wilt komen over het nieuwe platenlabel van Rika, neem dan gerust contact met haar op via
haar facebook pagina of via haar website (www.hbr-evenementen.nl).!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

