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GOOD-GUYZ
EEN STERKE ÉÉNHEID VOOR EN DOOR MUZIEK
Dat een groep, bestaand uit vier mannelijke leden, niet persé een bijeengeraapte boyband hoeft te zijn bewijzen de
Good-Guyz wel. De leden van de groep hebben elkaar gevonden door hun gezamenlijke liefde voor muziek.
De Good-Guyz schrijven en produceren hun nummers zelf. En aangezien vier verschillende mensen, ook allemaal
hun eigen levensopvattingen en ervaringen hebben, kun je er zeker van zijn, dat deze verwerkt worden in hun
nummers. Dit heeft tot gevolg dat geen enkel nummer hetzelfde klinkt.
Ook op de bühne is geen Good-Guys optreden hetzelfde. De afwisseling komt ook daar tot uiting. Tot nu toe hebben ze als support act van o.a. Ultimate Kaos, Caught In The Act en Dignity al hun show mogen neerzetten.
Sydney Fresh
De in 1976 te Parijs geboren Sydney, heeft zich in de laatste 4 jaar als DJ omhoog weten te werken in het wereldje
van Blackmusic. Duidelijk mag wezen dat de veelgevraagde DJ bezeten is van muziek, want naast het draaien
heeft hij altijd tijd weten te maken voor projecten als de Good-Guyz en het schrijven van verschillende nummers.
Bang-Bang (Sqeezer), I can’t stand it (Twenty 4 Seven) en I don’t like reggae (French Connection), van zijn hand,
zijn regelrechte charthits geworden. Sydney is de meest wisselende persoonlijkheid van de Good-Guyz
Jay
Jay, geboren in 1976 te Duitsland, heeft als grootste aanwinst zijn stem. Op 13-jarige leeftijd ontdekte hij zijn eigen
talent. Toen behoorde Michael Jackson en MC Hammer nog als zijn grote voorbeelden. Pas nadat hij meedeed aan
verschillende talentenjachten stond het voor hem als een paal boven water: hij zou zanger worden. K-Ci (Jodeci,
K-Ci en JoJo) is nu zijn absolute voorbeeld en door zijn zangstijl heeft Jay veel zangtechnieken geleerd.
Alex
De in 1981 te Asmara geboren Alex, is de rapper van de groep. Alex werkte twee jaar lang mee aan een dansproject dat “Move Generation” heette. Hij heeft hiermee ook een singlerelease gehad. Daarnaast
deed hij ook modellenwerk en is hij te zien in reclamespotjes voor o.a. Grundig en C&A.
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Alex werkt momenteel keihard, want naast het werk dat een zangcarrière met zich meebrengt,
PO Box 23
is hij momenteel ook nog hard aan het blokken voor zijn eindexamen.
8200 AA Lelystad
Adriano
Adriano is geboren in 1980 te Italië, wat hem de jongste van de groep maakt. Ook hij zit nog in
de schoolbanken om zijn diploma te halen. Adriano neemt al enige jaren dans- en zanglessen.
Net als alle andere leden van de Good-Guyz is Adriano een grote fan van Blackmusic.
Zijn grote favorieten zijn o.a. Mariah Carey en Mase.
Vertaald uit Duits en bewerkt door Nora
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