This is my happy face
Een driekoppige band, koppig, allen voorzien van een boze keel en de hoop voor punkrock/stoner
uit Enschede in bange dagen. Oftewel This Is My Happy Face (TIMHF). Thomas Arendsman
(Zang/Gitaar), Robin van Leijen (drums/ Zang) en Dion Hoogmoed (Bas, zang) hebben naast
speciaal bier in ieder geval één ding gemeen: harde muziek maken en dat met plezier nog harder
overbrengen op een podium. Deze vrienden hebben classic.fm bepaald niet als preset op de
autoradio. Het liefst horen ze hardrock, punkrock, metal en stoner uit de speakers rocken. Genres
die hun eigen plek opeisen binnen de unieke sound van This Is My Happy Face.
Ze maken harde muziek omdat ze het leuk vinden. Omdat schreeuwen en lawaai maken nou
eenmaal gaaf is om te doen. Zoals Steven Seagal in ‘Exit Wounds’ met een stalen gezicht
duidelijk maakt: “You see this face? This is a happy face”, zo kun je de houding van TIMHF ook
zien. Het lijkt bloedserieus, maar ondertussen wordt er veel plezier gemaakt.
Dan kun je het nog over invloeden hebben, dat ze zijn geïnspireerd door bands als Alkaline Trio,
Baroness, John Coffey, Thrice, Everytime I Die, NOFX en Architects. Dat is eigenlijk helemaal
niet nodig. Dit trio klinkt zelfverzekerd en vooral als zichzelf. Sinds 2012 maakt TIMHF de
planken onveilig en wil dat blijven doen. Inmiddels zijn de meeste rockliefhebbers in Twente
en omstreken overtuigd van deze energieke band en wordt het tijd om de schaal te vergroten.
Gehoorbescherming is aan te raden.

STage plan
Bass amp (DI)

Robin

Guitar amp

Dion

Legend
Monitor
power
vocal mic
guitar mic
Monitor (minimum 2 groups)
Groep 1 - Lead: Own vocals + kick
Groep 2 - Backing: Own vocals + guitar
Groep 3 - Backing: Own vocals + guitar + kick

thomas

Inputlist
We are dependent on the organization for all mics. We will only
bring our instruments unless otherwise agreed

Channel Output		

Mic

1

Kick 		

Shure Beta 52

2

Snare (1)		

Shure SM 58

3

Hihat		

Sennheiser e 614

4

Tom High		

Sennheiser e 604

5

Floortom (1)		

Sennheiser e 604

6

Floortom (2)		

Sennheiser e 604

7

Overhead (links)

Sennheiser e 614

8

Overhead (rechts)

Sennheiser e 614

9

Bassguitar		

DI

10

Guitar (1) 		

Shure Beta SM57

11

Vocals 1		

Shure Beta SM58

12

Vocals 2		

Shure Beta SM58

13

Vocals 3		

Shure Beta SM58

