Hoi allemaal,
Bedankt voor je interesse in de Metal Infused whisky. Je hebt afgelopen maand bij een
concert van ons of op een whiskybeurs aangegeven interesse te hebben in een fles.
Wellicht heb je zelfs al voor een package (een T-shirt met fles) betaald. Met onze dank voor
je vertrouwen in ons.
Zoals je hebt gehoord zit deze nog in het vat en wordt door ons bij de concerten ge-“Metal
Infused”. In het 2e kwartaal 2020 zal deze whisky worden gebotteld. Het betreft een
Benriach, 15 years old, nu nog 57%, maar zal op een iets lager percentage worden
gebotteld. De whisky zal in eerste instantie worden aangeboden in een 500ml fles met een
T-shirt voor een verwachte prijs van 50,00 euro.
Zonder T-shirt zal de prijs rond de 35 euro liggen en in de specialistische slijterij te koop
zijn. Tegen die tijd nemen we nog kontakt met je op over betalingsgegevens en verzending.
Op 23 november gaat het vat voor het eerst een reisje naar het buitenland maken en wel
naar Bilzen in België. Daar zullen we zien en horen of de metalheads ook een duit in het
“Infused” zakje kunnen doen.
Voor de liefhebbers in Nederland nog even de data waar wij met het vat in 2020 op het
podium zullen staan:
24 januari – Cultuurpodium De Boerderij – Zoetermeer
1 februari – Crossroads – Kaatsheuvel
8 maart – Elektra – Sliedrecht
24 maart – Gebouw T – Bergen op Zoom
Uiteraard volgen er nog meer shows in Nederland.
Ook komt in 2020 onze single “My Booze is Metal Infused” uit. We zijn nu druk bezig met
de opnames en verwachten nog dit jaar op YouTube de single met beelden te promoten.
Groetjes van Stan, Gert, Ernst, Marchell en Martin

Voor info over de band en de optredens:
www.highwaychile.nl
www.facebook.com/highwaychileband/

