
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- informatiebrochure - 
 

“The Johnny BOSCO Big Band Show!” 
	



BOSCO ft. Johnny Rosenberg 
 
Eén van Nederlands’ beste en bekendste ‘crooners’, Johnny Rosenberg, samen het 
gerenommeerde jazzorkest BOSCO: een swingende show waar de energie vanaf spat! 
 
Johnny Rosenberg, “the Gypsy Crooner”, stamt uit de wereldberoemde zigeunerfamilie 
Rosenberg. Al op zeer jonge leeftijd kreeg hij een gitaar in zijn handen en snel daarna 
ontwikkelde hij zich als zanger. Johnny tourde meermaals over de wereld met het befaamde 
Rosenberg Trio. Hij was vaak op televisie te zien, werd bekend door zijn deelname de eerste 
editie van “The Voice Of Holland” en won in 2020 het programma “All together Now”. Johnny 
Rosenberg wordt regelmatig de “Nederlandse Michael Bublé” genoemd. Zowel in vocale 
capaciteiten als in charismatisch opzicht lijkt Johnny niet onder te doen voor zijn idool. Michael 
Bublé zelf beaamde dit toen de twee elkaar ontmoetten in 2017. 
 

Al lang droomde Johnny van zijn eigen bigband. Die heeft hij nu gevonden in BOSCO, een 10-
koppig allround-jazzorkest dat al meer dan 15 jaar een begrip is in de Nederlandse muziekscene. 
 

BOSCO speelde op talloze festivals met verschillende artiesten, waaronder de rockabilly-sensatie 
“Liptease” van 2015 tot 2017. De band was meermaals op televisie te zien en zat als 
begeleidingsorkest bij verschillende theaterproducties door de jaren heen. In 2018 en 2019 was 
BOSCO de vaste band van The Voice-winnaar Dennis van Aarssen en speelde een onmiskenbare 
rol in het winnen van diens Edison in 2020.   
 

BOSCO heeft een reputatie als het gaat om veelzijdigheid. De band is enorm dynamisch en 
bovendien allesbehalve een statisch orkest, maar een collectief waar zowel het plezier als de 
kwaliteit vanaf spat. Op het theaterpodium voelen zowel BOSCO als Johnny Rosenberg zich thuis 
en dat is duidelijk voelbaar in de zaal. Laat je verbazen door deze gouden combinatie, die zowel 
gloednieuwe, eigen arrangementen als bekende hits van onder meer Michael Bublé en Elvis de 
zaal in slingert in een sprankelende show waar de kwaliteit vanaf druipt. 
 

 
Klik op de foto voor de video: 
Johnny Rosenberg ft. BOSCO 
“Whatever Lola Wants” 
 

Youtube-link: 
https://www.youtube.com/watch?v=h2Sn3mRV_rw 
 

 
De musici  

De line-up van BOSCO bestaat uit een mix van gevestigde professionele musici en jonge 
professionals die worden gerekend tot de grote beloftes in de Nederlandse jazzscene. 
 
Willem Abelen – altsax, sopraansax, tenorsax     Henk Guitjens – tenorsax, altsax 
Vincent Klep – baritonsax, tenorsax, sopraansax, klarinet, fluit, bastuba  Florian Sperzel – trompet, bugel 
Daan Bogers – bandleider, arrangeur, trompet, bugel    Matteo Paggi – trombone, euphonium 
Chris Muller – piano, keys, slagwerk      Jeroen Torrente – gitaren 
Robbert van Kalmthout – drums, slagwerk     Remy Dielemans – contrabas, basgitaar 
featuring 

Johnny Rosenberg – zang  

https://youtu.be/h2Sn3mRV_rw
https://
https://youtu.be/h2Sn3mRV_rw
https://www.youtube.com/watch?v=Q-RZz68Tu4s&list=RDMMQ-RZz68Tu4s&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=KnOqbh7V5mo
https://www.youtube.com/watch?v=siGuU3tIrC4
https://www.facebook.com/boscojazz
https://www.youtube.com/watch?v=_52iIc6YrDw
https://www.youtube.com/watch?v=v4iNlRS6iZA


Johnny Rosenberg - bio 
 
Johnny Rosenberg werd geboren op 11 september 1977 in Eindhoven en behoort tot de 
beroemde muzikale zigeunerfamilie Rosenberg. Hij begon al op jeugdige leeftijd met gitaar 
spelen en maakte samen met zijn neefje Jimmy Rosenberg furore met de Gipsy Kids, welke later 
overging in de groep Sinti, waarmee ze begin jaren negentig door Europa en de Verenigde Staten 
tourden en o.a. in het voorprogramma van James Brown en Mariah Carey speelden.  
Samen met zijn andere neefje, Mozes Rosenberg, nam hij het album “Obsession” op. Er volgde 
een theatertour in 2009 samen met de bekende jazzpianist Rob van Bavel, gevolgd door een 
theatertour in 2010 met Dutch Diva Joke Bruijs en vibraphonist Frits Landesbergen, waarmee ze 
tevens een studioalbum (“On the Road”) opnamen. In het theaterseizoen 2013 excelleerde 
Johnny als zanger met het befaamde Rosenberg Trio.  
Johnny’s zangcarrière nam een vlucht vanaf eind jaren negentig. Hij sleepte hij de ene na de 
andere talentenjachtprijs binnen en behaalde in 2005 de derde plaats in de finale van het 
Nationaal Songfestival met zijn eigen geschreven latin-pop song “When forever ends”.  
In 2010 deed Johnny mee aan het tv-programma ‘The Voice Of Holland’, waarbij hij vanaf zijn 
eerste auditie iedereen om zijn vinger wond en in korte tijd een Bekende Nederlander werd.  
Johnny’s deelname aan het tv-programma bracht hem de gelegenheid om live een duet te 
zingen met zanger James Blunt. Ook ontmoette Johnny zijn grote idool Michael Bublé en kreeg 
daar niet alleen de gelegenheid om met Bublé te praten, maar ook om samen te zingen. 
Er volgden vele televisie-optredens, van ‘De Wereld Draait Door’ tot ‘Vrije Geluiden’, van ‘The 
Winner Takes It All’ tot de wedstrijd ‘All Together Now’ in 2020 waarvan Johnny de trotse 
winnaar was. 
 
In 2017 ontmoette Johnny Rosenberg BOSCO’s bandleider Daan Bogers, tijdens een 
gastoptreden van Johnny op ‘De Nacht Van De Militaire Muziek’, waar Bogers gastdirigent was.  
In 2019 ontstonden er plannen om met BOSCO een samenwerking aan te gaan. 
De Corononapandemie gooide echter roet in het eten. In 2022 was daar dan toch het moment 
dat de samenwerking van start ging. De verwachte ‘klik’ tussen band en zanger was vanaf het 
eerste moment daar en sindsdien speelde Johnny met BOSCO op diverse evenementen en 
festivals, waaronder het Breda Jazz Festival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/daan.bogers/videos/10155053665218290
https://
https://www.youtube.com/watch?v=w_IfBbkDJAQ
https://www.youtube.com/watch?v=w_IfBbkDJAQ
https://www.facebook.com/watch/?v=341360198112741


BOSCO - bio 
 
Het 10-koppige “jazz and pop orchestra” BOSCO is een allround collectief dat in 2003 werd 
opgericht door arrangeur, producent en trompettist Daan Bogers. De band beleefde indertijd 
een bliksemstart en werd als beloftevolle “small bigband” de eerste jaren van haar bestaan 
volop geboekt door het hele land. BOSCO was in die periode op bijna elk Nederlands jazzfestival 
te zien en creëerde een opvallende zeer brede aanhang van zowel jonge als oudere 
toeschouwers. In 2008 nam de band haar eerste CD “Spunky Jazz Party” op. 
 
Toen eind 2009 de vaste frontman van de band emigreerde, koos BOSCO ervoor om met 
verschillende vocalisten te gaan werken. De band werd veelgevraagd op bedrijfsevenementen 
en speelde nu vaker op theaterpodia waar het artiesten begeleidde als Denise Jannah, Joke 
Bruijs, Antje Monteiro en Tim Akkerman.  
In 2011 nam de band een live EP-op met Robin van Beek. 
 
Ook de 6-koppige BOSCO-blazerssectie, die voor een belangrijk deel de karakteristieke sound 
van BOSCO vormt, wordt sinds 2010 gekoppeld aan andere bands.  
De blazerssectie tourde langs grote pop- en rockfestivals met De Bazzookas in 2013 en 2014  
en werd vanaf eind 2014 de bigband achter de rockabilly-act Liptease, dat zijn doorbraak 
beleefde in Holland’s Got Talent. De Liptease Big Band tourde van 2015 tot 2017 langs bijna alle 
grote Nederlandse festivals (o.m. Paaspop, Concert at Sea) en verzorgde meerdere clubtours. 
In 2018 nam de Liptease Big Band afscheid met een LP. 
 
In 2016 ontstond het project “Big Horns” in samenwerking met de Rotterdam Ska-Jazz 
Foundation. Met deze ‘RSJF’ werd een EP opgenomen en getourd in binnen- en buitenland langs 
festivals en jazzclubs.  
Daarnaast was BOSCO in 2017 en 2018 het begeleidingsorkest van de tourende theatershow 
“Heel Holland Op Z’n Kop” met o.a. Linda Wagemakers. 
Onderwijl verzorgde de band tussen 2016 en 2019 ook eigen optredens met speciale gasten als 
Eric Vloeimans, Benjamin Herman, Adam Rapa, Steffen Morrisson, Joris Rasenberg en Nurlaila 
Karim. 
 
In 2017 startte de BOSCO-horns een samenwerking met de iconische psychobilly-cultband 
Batmobile. Deze combinatie onder de naam “Big Bat” speelde op een aantal rockfestivals in 
Nederland, België en Spanje. Er werd een single en een EP opgenomen die in de alternatieve 
rockscene veel aandacht kregen en meermaals werden beoordeeld met 5/5 sterren. Helaas 
gooide de COVID-pandemie roet in het eten en werd een beoogde wereldwijde tour van ‘Big Bat’ 
nooit geboekt. 
 
In 2019 werd ondertussen BOSCO ook de vaste band van The Voice-winnaar Dennis van Aarssen. 
De band nam met Dennis onder meer zijn eerste plaat op, die werd bekroond met een Edison in 
2020 en een gouden status behaalde. BOSCO tourde met Dennis langs de Nederlandse theaters 
tot in 2019 de COVID-pandemie uitbrak. 
 
Na de Corona-pandemie pakte BOSCO in 2021 de draad weer op. 
Er werd een gloednieuwe samenwerking aangegaan de bekende Nederlandse ‘gypsy-croonser’ 
Johnny Rosenberg. In 2022 werd de eerste single “Whatever Lola Wants” live voor publiek 
opgenomen, gevolgd door een aantal zeer succesvolle optredens.  
 
In 2023 staan opnames voor een volledig album gepland. Daarnaast is BOSCO met Johnny 
Rosenberg de komende twee winters in de Nederlandse Theaters te vinden. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fjhUbMWk6o0
https://www.facebook.com/boscojazz/photos/pb.100027194901000.-2207520000./2262041743885321/?type=3
https://www.youtube.com/watch?v=ZrlCaxjG4rs
https://open.spotify.com/album/6Nt5z1SbTvCjV1QvmJEsT1?si=apvhgJB4TuSbQAkaJRgwVw&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=UB5NsJ5tyrM&t=104s
https://open.spotify.com/album/45y0w9EhKDQO2RM25ynnUK?si=yB1ejuQ1THuMcSxXCvRsbg&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=g9z863u_R6o
https://www.facebook.com/watch/?v=1683112645111570
https://www.facebook.com/boscojazz/videos/2910178615668014
https://www.facebook.com/watch/?v=716768021746042
https://www.facebook.com/watch/?v=716768021746042
https://www.facebook.com/boscojazz/photos/pb.100027194901000.-2207520000./1615435118545990/?type=3
https://open.spotify.com/album/6RJDw4I9qDGxgddDhG1Y3D?si=Ri190TjlTiq1lVcwfuIUag&nd=1
https://open.spotify.com/album/6RJDw4I9qDGxgddDhG1Y3D?si=Ri190TjlTiq1lVcwfuIUag&nd=1
https://www.facebook.com/watch/?v=511814389423064
https://open.spotify.com/album/1bdOIxHTRVnYIdjLkbRiac?si=-pS9-fUrQgSXPoeWfqg_Bw&nd=1
https://www.facebook.com/boscojazz/videos/431305351139871
https://www.youtube.com/watch?v=3iJAWs76g7k
https://www.youtube.com/watch?v=w_IfBbkDJAQ
https://www.youtube.com/watch?v=h2Sn3mRV_rw
https://www.facebook.com/watch/?v=612514133144636
https://www.facebook.com/watch/?v=612514133144636


Contactgegevens 
 
Voor directe boekingen kan contact worden opgenomen met  
Daan Bogers (bandleider & management BOSCO) 
daanbogers@hotmail.com / tel. 06 48 27 45 28 
 
Komende twee jaar wordt de band tevens vertegenwoordigd voor theatershows door twee 
samenwerkende impressariaten: 
“Muijsenberg Theatre Music and More” – www.muijsenberg.nl 
“Kaptein Producties” – www.kapteinproducties.nl 
 
Op aanvraag door u te ontvangen: 
* Format voor poster (zoals eerste pagina van deze informatiebrochure) 
* Diverse persfoto’s 
* Vanaf januari: promotievideo (met optioneel daarin een tekst-animatie voor online promotie 
van uw theatervoorstelling of festival-optreden van “The Johnny BOSCO Big Band Show!”) 
* Rider en stageplan BOSCO 
 

Upcoming releases 
 
Januari 2023: nieuwe promovideo “The Johnny BOSCO Big Band Show” 
(op aanvraag gratis te ontvangen met promotietekst van uw festival of theater) 
 
Februari 2023: release nieuwe website BOSCO 
 
Maart 2023: spotify-release van de tracks “Whatever Lola Wants” en “Such A Night” 
door BOSCO & Johnny Rosenberg (reeds opgenomen en gemixt) 
 
Voorjaar 2024: debuutalbum BOSCO & Johnny Rosenberg 
 
 

Relevante links 
 
BOSCO website: www.bosco.nl (release Februari 2022) 
BOSCO facebook: www.facebook.nl/boscojazz 
BOSCO Instagram: www.instagram.com/boscojazzandpoporchestra 
 
Johnny Rosenberg website: www.johnnyrosenberg.nl  
 
Video eerste opname BOSCO ft. Johnny Rosenberg “Live at the Library” – How Sweet It Is (2022) 
https://youtu.be/w_IfBbkDJAQ 
 
Video single BOSCO ft. Johnny Rosenberg “Live at the Library” – Whatever Lola Wants (2022) 
https://youtu.be/h2Sn3mRV_rw 
 
 

https://www.kapteinproducties.nl/
https://www.muijsenberg.nl/
https://www.linkedin.com/in/daanbogers/
https://www.instagram.com/boscojazzandpoporchestra/
https://www.facebook.com/boscojazz
https://www.bosco.nl/
https://www.johnnyrosenberg.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=w_IfBbkDJAQ
https://www.youtube.com/watch?v=h2Sn3mRV_rw

