SHADOWPLAY is een classic rock coverband uit Ommen / Nijverdal. De band bestaat
ondertussen al bijna 25 jaar, waarbij de kern van zanger Wijnand Oppedijk, gitarist Jan
Tigelaar (ex Black Mountain) en drummer Martin Makkinga al die jaren constant is gebleven.
Al jaren met Andries Dunnewind (ex Black Mountain) op de bas en sinds kort Wilfried Bult (ex
Rendez Vous, Future World Orchestra) achter de toetsen. Vijf muzikanten met een berg
ervaring in Nederland en Duitsland.
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In het repertoire van de SHADOWPLAY veel Journey, Gary Moore, Toto, Golden Earring, Deep
Purple en Queen. Maar ook Whitesnake, Metallica, Dream Theater, Bad English ontbreekt
niet samen met werk van Anouk, the Scene, Radiohead, Live, Herman Brood, Bryan Adams,
Jimmy Barnes en Marillion.

In het repertoire van de SHADOWPLAY veel Journey, Gary Moore, Toto, Golden Earring, Deep
Purple en Queen. Maar ook Whitesnake, Metallica, Dream Theater, Bad English ontbreekt
niet samen met werk van Anouk, the Scene, Radiohead, Live, Herman Brood, Bryan Adams,
Jimmy Barnes en Marillion.

SHADOWPLAY bereikte een aantal jaren geleden een plek bij de beste 24 bands van
Nederland in een landelijke wedstrijd waarin meer dan 1600 bands deelnamen. Uit de
juryrapporten kwamen bij elke ronde het gitaarspel van gitarist Jan Tigelaar naar voren, de
zangkwaliteiten van zanger Wijnand Oppedijk en het plezier van de band op het podium in
combinatie met de repertoirekeuze.
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Met woorden moeilijk uit te leggen, kijken en vooral luisteren dus!
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Na een pauze door privé omstandigheden en het zoeken naar een nieuwe toetsenist, heeft de
band even rustig aan gedaan. Die tijd is nu voorbij! SHADOWPLAY is terug!
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