
Met Ilse van Eekelen vormt Frank 
tevens het sprankelend duo Frenk&
ILSE. “Ilse is een powervrouw met een
dijk van een stem”, aldus Frank.
“Wanneer zij begint te zingen, valt 
de zaal stil. Als we samen worden 
geboekt, brengen we individuele
nummers en duetten. Van swing, jazz,
American songbook, ballads en
dance classics tot gezellige mee-
zingers. Frenk&ILSE is als 1+1=3!”

GELIEFD BIJ BREED 
PUBLIEK 

In Breda en ver daarbuiten is
Frenk4you zeker geen onbekende. 
Hij is geliefd bij een breed publiek.
Zijn warme, donkerbruine stemgeluid,
keurige zwarte kleding plús de flexi-
bele, interactieve manier waarop hij
de sfeer weet aan te zwengelen, zijn
unieke trademarks. Daarbij heeft 
hij zichtbaar plezier als hij optreedt.
“Muziek maken en mensen entertai-
nen zit in mijn bloed”, vertelt Frank.
“Net als bij Ilse. Allebei staan we al
sinds onze schooltijd op de bühne.
Zelf zat ik bijvoorbeeld als drummer /

zanger in een 60’s- 70’s band en
werkte jarenlang voor Evenementen-
bureau  Jan Vis uit Den Bosch. 
Ilse treedt al geruime tijd voor een
evenementenbureau op tijdens
thema-avonden. Inmiddels hebben
we zoveel gedaan!”

VAN WOLLEN DEKEN TOT
MEESLEPENDE ACT

Hun repertoire groeide en rijpte met
de jaren en daarmee de locaties waar
zij optreden. Frank covert van Bublé
tot Hazes en van 60’s- en 70’s,- tot 

recente hits. Ilse covert van Anouk 
tot ABBA. Frenk&ILSE zorgen net zo
goed voor die ‘wollen deken’ op 
businessclubs en tuinfeesten als voor
meeslepende acts op braderieën of 
in het uitgaansleven. 

“Wanneer ik word benaderd voor een
optreden ga ik altijd in gesprek met
de klant”, aldus Frank. “Ik denk dan
van A-Z mee over hoe het entertain-
ment optimaal kan bijdragen aan zijn
happening. Vervolgens geef ik eerlijk
advies, maak duidelijke afspraken en
lever maatwerk.”

A TASTE OF FRENK&ILSE

Je kunt zoveel kanten op met
Frenk&ILSE. Zo traden zij onlangs op
tijdens het PURO lifestyle- en het 
Wild and TASTY event in De Koren-
beurs in Made. 
In december zingen zij op het bene-
fietconcert van ‘Princenhage fonkelt
weer’ en tijdens de Kerstmarkt in het
Bredase Ginneken dragen zij op het
podium bij Café Sientje bij aan de
bruisende sfeer van dit festival. 
“Op kleinschalige settings leveren we
net zo goed topkwaliteit. We werken
met geluidsbanden en een compacte,
professionele BOSE installatie. Dit
systeem maakt het tevens mogelijk
om het roer à la minute om te gooien.
Bijkomend voordeel: we zijn niet 
afhankelijk van derden om onze af-
spraken na te komen.”

Nieuwsgierig?

Tel. 076 565 70 98
Mob. 06 53 97 95 40
info@la-vita-events.nl
www.frenk4you.nl
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Muziek is emotie en dus sfeerbepalend. Of het nu gaat
om een optreden in de horeca, op een privéfeest of eve-
nement, of om achtergrondmuziek tijdens een netwerk-
bijeenkomst; de muzikale invulling moet aansluiten op je
publiek en de sfeer die je wilt creëren. Frenk4you (Frank
van Grinsven) kan dit als geen ander. Deze ruim ervaren,
allround zanger is een rasechte entertainer. Flexibel put-
tend uit zijn brede repertoire levert hij puur maatwerk 
met aanstekelijk enthousiasme. Met Frenk4you, maak je
van ieder soort gelegenheid gegarandeerd een feestje! 
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Frenk4you & ILSE
LICHT UIT, SPOTLIGHTS AAN!

‘Een muzikaal feestje voor
ieder soort gelegenheid’


