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In this issue / In dit nummer:
- DeAnté track recorded by Dru Hill member / DeAnté nummer opgenomen door Dru Hill lid
- Official website launched / Officiele website gelanceerd
- DeAnté to perform at Racism Beat It / DeAnté treedt op bij Racism Beat It
- New album in the works / Nieuw album op komst

* DeAnté track recorded by Dru Hill member
The release of the single “Joy” has been canceled. The track has recently been recorded by a member of Dru
Hill. If you want to read more about this, surf to our website: http://www.noratol.nl/deante. It’s right there on
the first page. Also included on the site is the official press release about this.
The next single will probably be a new song from the forthcoming album!

** DeAnté nummer opgenomen door Dru Hill lid
Mensen die al uitkeken naar de release van de single “Joy” moeten we helaas teleurstellen. De release van
deze single is afgelast. Het nummer is recentelijk namelijk opgenomen door een lid van Dru Hill. Lees meer
hierover op onze site: http://www.noratol.nl/deante. Het staat meteen op de openingspagina. Ook een
persbericht hierover is op de site te vinden.
De volgende single zal waarschijnlijk een geheel nieuw nummer zijn van hun nieuwe album!

* Official website launched
The official website has recently been launched. There are two versions of the site. Most content is the same
on both versions, but THE NON-FLASH AND FLASH VERSION VARY IN INTERACTIVE FEATURES. The
URL’s are: http://www.noratol.nl/deante and http://www.noratol.nl/deante/noflash

** Officiele website gelanceerd
De officiele website is recentelijk online gegaan. Er zijn twee verschillende versies, die qua inhoud
grotendeels hetzelfde is, maar QUA INTERACTIVITEIT WEL VERSCHILLEN. Er is een Flash en non-Flash
versie: http://www.noratol.nl/deante EN http://www.noratol.nl/deante/noflash

* DeAnté to perform at Racism Beat It
For the second year in a row DeAnté will perform at Racism Beat It. Holland’s multi-cultural festival with the
goal to break cultural barriers will this year be held on August 19th, in Spaarnwoude. Check the site for more
details, go to “Shedule” and the forum at “Boards/Discussion”.

** DeAnté treedt op bij Racism Beat It
Voor het tweede achtereenvolgende jaar treed DeAnté op bij Racism Beat It. Het multi-culturele festival met
als doel om de kultuurverschillen te verkleinen zal dit jaar gehouden worden op 19 augustus in het
recreatiegebied in Spaarnwoude. Op de site staat meer informatie. Surf daar naar “Schedule” of naar het
forum dat te vinden is onder “Boards/Discussion”.

* New album in the works
DeAnté are currently working very hard on a follow up to their debut cd “Global Victory”. To involve the public
in the creation process there’s a request on the Forum from the group to post your ideas of what you would
like to hear on the new album. (Go to Boards/Discussion).

** Nieuw album op komst
DeAnté zijn momenteel druk bezig met een nieuw album. Om het publiek bij de maak van de cd te betrekken
heeft de groep een oproep geplaatst op het Forum. Heb je ideeen voor het nieuwe album? Stuur ze in op het
Forum (ga naar Boards/Discussion).

De DeAnté Newsletter wordt verzorgd door Nora Tol Virtual Publishing
Je kunt je altijd afmelden op http://www.noratol.nl/deante
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DeAnté newsletter # 2 - September 2001 / DeAnté nieuwsbrief - September 2001

NEWS FLASH!! DeAnté leaves Dino Music
After working together for two years DeAnté have left Dino. Read more about this on the site:
http://www.noratol.nl/deante

** SPOEDBERICHT DeAnté weg bij Dino Music
Na twee jaar samengewerkt te hebben, is DeAnté weg bij Dino. Lees hier meer over op de site:
http://www.noratol.nl/deante

In this issue / In dit nummer:
- DeAnté performance at Paradiso moved / Optreden in Paradiso verplaatst
- Juiceclub.com to feature DeAnté minisite / Juiceclub.com maakt DeAnté minisite 
- DeAnté fan day? / DeAnté fandag?
- Join DeAnté's street team / Help DeAnté's street team
- The DeAnté Remix Challenge to kick off next month / De DeAnté Remix Uitdaging volgende maand van
start

If you wish to be removed from this mailing list, please reply to this e-mail with REMOVE in the subject line.

Indien je verwijderd wilt worden van deze mailing list, beantwoord deze e-mail en zet REMOVE in de subject
regel.

* DeAnté performance at Paradiso moved
DeAnté's original sold out appearance at Paradiso in Amsterdam is moved from September 15th to
September 21st. Due to the move of the performance tickets may still be available. You can get them at major
post offices, 33 GWK offices or at www.theater.nl. In Amsterdam you can get tickets at Pico and AUB among
otheres. Or you can order them by phone: 0900-3001250 or 0900-0191 (75 cpm). 
Tickets cost approximately FL 47,50 each. You also have to become a Paradiso member, which is FL 5,-- for
one month or FL 35,-- for a year.

** Optreden in Paradiso verplaatst
Op 15 september zouden DeAnté in een uitverkochte Paradiso te Amsterdam optreden, maar vanwege het
niet beschikbaar zijn van de drummer van hun live band is het optreden verplaatst naar 21 september.
Hierdoor kunnen er nog kaarten beschikbaar zijn voor het optreden. Deze kun je kopen bij de grote
postkantoren, 33 GWK kantoren en via http://www.theater.nl. Of per telefoon via de ticketlijn 0900-3001250 of
de uitlijn 0900-0191 (75 cpm). In Amsterdam kun je kaarten natuurlijk ook kopen bij o.a. Pico en AUB. 
Kaarten zullen FL 47,50 per stuk kosten en daarbij moet je nog lid worden van Paradiso. De kosten hiervoor
zijn FL 5,-- voor een maand of FL 35,-- voor een jaar.

* Juiceclub.com to feature DeAnté minisite
One of German's leading black music sites Juiceclub.com has decided to include a DeAnté mini site.
Previously the site only provided newsletters to tell German black music fans what was going on. But when
restyling the site, the creators decided to include more artists info. DeAnté's mini site will feature a biography,
discography, photos, sound clips and the latest news, all in German. We will let you know when it's online.

** Juiceclub.com maakt DeAnté minisite
Eén van Duitslands grootste R&B sites Juiceclub.com heeft besloten een DeAnté minisite op te nemen.
Voorheen verzorgde de site alleen maar nieuwsbrieven, waarmee Duitse R&B fans op de hoogte gehouden
werden van alle ontwikkelingen. Met het restylen van de site, werd besloten de site uit te breiden met
minisites van verschillende artiesten. DeAnté's minisite zal een biografie, discografie, foto's, geluidsfragmenten
en het laatste nieuws bevatten, geheel in het Duits. We zullen je op de hoogte houden.

http://www.noratol.nl/deante


* DeAnté fan day?
Two DeAnté fans are organising a DeAnté fan day, which will be held in Amsterdam. They first raised the
idea on the Discussion Board of the Official Website and got a great reception. The group will most likely also
be present on this Fan Day. To find out exactly how many people are interested in coming, there's a poll on
the site, which you'll find at http://www.noratol.nl/deante/noflash
If you have any suggestions for the fan day, please contact Louzie and Maaike at
deante_fandag@hotmail.com.

** DeAnté fandag?
Twee DeAnté fans zijn momenteel bezig met het organiseren van een DeAnté fandag, dat in Amsterdam
gehouden zal worden. Ze hebben het idee naar buiten gebracht via het Forum op de Officiële Website en
deze werd zeer goed ontvangen. De groep zal hoogstwaarschijnlijk zelf ook aanwezig te zijn. Om te zien
hoeveel mensen er willen komen, is er op de site een peiling toegevoegd. Deze is te bereiken via
http://www.noratol.nl/deante/noflash
Suggesties voor de fandag kunnen gestuurd worden naar Louzie en Maaike: deante_fandag@hotmail.com

* Join DeAnté's street team
New to the official DeAnté website is the section Street Team. This is the place where anyone can find out
how they can spread the word on DeAnté. All the places where you can request the videos and songs can be
found here. This section will be extended in the near future with a digital flyer (in Flash), wich you can spread
around on the web. Check it out at http://www.noratol.nl/deante

** Help DeAnté's street team
Nieuw bij de Officiële DeAnté website is het onderdeel Street Team. Deze pagina laat je weten hoe je
DeAnté kunt helpen. Adressen van waar je video's of liedjes kunt aanvragen zijn hier te vinden. Dit onderdeel
zal binnenkort ook uitgebreid worden met een digital flyer (in Flash), die je kunt verspreiden via het web.
Street Team is te vinden op http://www.noratol.nl/deante

* The DeAnté Remix Challenge to kick off next month
As announced on the website, acapella versions of DeAnté tracks will be made available for download.
DeAnté are challenging anyone to create remixes of the tracks and send them in to be judged by the guys. It
is expected that the Remix Challenge will kick off next month. Keep an eye out on the site and this
newsletter! Read more about the conditions of the Remix Challenge on the website. Surf to:
Media/Sounds/Webmixes at http://www.noratol.nl/deante

** De DeAnté Remix Uitdaging volgende maand van start
Zoals ook al aangekondigd op de website, zullen op de site acapella versies van DeAnté nummers
beschikbaar gaan worden om te downloaden. DeAnté daagt iedereen uit om de nummers te remixen en deze
remixes in te sturen om beoordeeld te worden door de groep. Naar verwachting zal de Remix Uitdaging
volgende maand van start gaan. Hou de site en deze nieuwsbrief in de gaten! Lees meer over de
voorwaarden van de Remix Uitdaging op http://www.noratol.nl/deante (Surf naar Media/Sounds/Webmixes)

In the last issue / In het vorige nummer:
- DeAnté track recorded by Dru Hill member / DeAnté nummer opgenomen door Dru Hill lid
- Official website launched / Officiele website gelanceerd
- DeAnté to perform at Racism Beat It / DeAnté treedt op bij Racism Beat It
- New album in the works / Nieuw album op komst
Read more about this at the mailing list archive on the website: http://www.noratol.nl/deante (Newsletter)

De DeAnté Newsletter wordt verzorgd door Nora Tol Virtual Publishing
Je kunt je altijd afmelden op http://www.noratol.nl/deante
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ENGLISH VERSION

Contents:
- Intro Newsletter
- First Supreme Royalty act to be launched
- Eye Jay opening act for Dru Hill in Germany
- Online Fan Club: Free MP3 from Tyrace
- Website updates: National Song Contest 1999 Flash
back
Scroll down for more

INTRO NEWSLETTER
A new start has been given to the DeAnté Newsletter.
The goal is to keep you updated about the Official
Website, the solo projects and all other DeAnté
related stuff. You're receiving this newsletter because
you added yourself to our mailing list or someone else
has submitted your email address on the Official
Website. If you don't want to be a member,
remove yourself with the link at the top.

NEDERLANDSE VERSIE

Met dit keer:
- Intro Nieuwsbrief
- Eerste Supreme Royalty act wordt gelanceerd
- Eye Jay in het voorprogramma van Dru Hill
- Online Fanclub: Gratis MP3 van Tyrace
- Website updates: Flashback Nationaal Songfestival
1999
Scroll dus snel verder

INTRO NIEUWSBRIEF
Er is nieuw leven geblazen in de DeAnté nieuwsbrief.
Deze zal nu weer regelmatig verstuurd gaan worden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je jezelf hebt
aangemeld via de Officiële Website of omdat je door
iemand anders bent aangemeld. Wil je geen lid
zijn, dan kun je jezelf met bovenstaande link
verwijderen.

FIRST SUPREME ROYALTY ACT TO BE
LAUNCHED
Two years ago Rogér started a project named
Supreme Royalty. The goal of this project is to
develop rappers as producers, songwriters and even
singers.
At the moment Supreme Royalty are working on an
album which will feature various artists aswell as the
occasional cameo appearances by Rogér.
Supreme Royalty will bring you rap with their own
unique sound, which will be introduced to you with a
mini album released on May 2nd. 
The first solo act to be launched from Supreme
Royalty is rapper Silky Dredd. His debut single will
be released on May 7th and is called \"Ready or
Not\".
Two more singles will be releases prior to the album

EERSTE SUPREME ROYALTY ACT WORDT
GELANCEERD
Rogér heeft 2 jaar geleden een project gestart dat
Supreme Royalty heet. Dit project heeft als doel
rappers te ontwikkelen op verschillende vlakken zoals
productie, songwriting, maar ook zang.
Er wordt momenteel druk gewerkt aan een album,
waarop je dan ook verschillende artiesten zult
aantreffen met natuurlijk cameo's van Rogér.
Supreme Royalty zal je rap brengen met een geheel
eigen sound. Hier kun je al een voorproefje van
krijgen met het mini-album dat op 2 mei uit zal
komen.
De eerste solo artiest die gelanceerd wordt vanuit
Supreme Royalty is rapper Silky Dredd. Zijn
debuutsingle komt op 7 mei uit en heet \"Ready or
Not\".
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release. The singles are \"AzZ Shakin'\" and \"Not
Here To Lose This\".
All singles will be released on Rogérs' own label
SBR.
Rogér himself will be releasing a single under the
name Jadeo X. \"Goin' Wild\" will be released on
May 2nd. The song won't be part of an album and will
only be available in a limited edition.

Als voorloper op het toekomstige Supreme Royalty
album zullen er na deze single nog twee singles
verschijnen (\"AzZ Shakin'\" en \"Not Here To
Lose This\"), allen op Rogérs' eigen label SBR.
Rogér zelf zal een single uitbrengen onder de naam
Jadeo X. \"Goin' Wild\" zal op 2 mei uitkomen.
Het nummer maakt geen onderdeel uit van een album
en zal alleen beschikbaar worden in een beperkte
oplage.

EYE JAY OPENING ACT FOR DRU HILL
As part of the group D-Zine Eye Jay will be
performing as the opening act for Dru Hill on April
30th in Germany. For more information about Eye
Jay, you can now also surf to his own official website.
UrbanYouth.nl is still wrapping up some of those last
minute things, but it's open to the public.

EYE JAY IN HET VOORPROGRAMMA VAN
DRU HILL
Als deel van de groep D-Zine zal Eye Jay op 30
april het voorprogramma van Dru Hill verzorgen in
Duitsland. Hou de site in de gaten voor meer
informatie. Voor meer informatie over Eye Jay kun je
nu ook terecht bij zijn officiële website. UrbanYouth.nl
is nog wel bezig met de verdere ontwikkeling hiervan.

ONLINE FANCLUB
The Online Fanclub is a new feature to the
Newsletter. Your membership to the
Newsletter will provide you with special
access to cool extras made available in this
item of the Newsletter. These extras will either
never be available to non-members or made available
to them much much later. The URL's published in
this feature are always temporary and in
some cases you can only visit them once.
This is the case this time, because we are offering
you a free MP3. Giving you a taste of some new
material by Tyrace. Download your free MP3
from the Red Jones Project.

ONLINE FANCLUB
De Online Fanclub is een vast onderdeel in de
Nieuwsbrief. Je lidmaatschap op de
Nieuwsbrief geeft je in dit onderdeel
toegang tot wat leuke extra's. De extra's
worden of nooit, of veeeel later beschikbaar voor niet-
leden en zijn alleen te bereiken door de URL's die in
dit onderdeel gepubliceerd worden. Deze zijn maar
tijdelijk beschikbaar en in sommige
gevallen kun je ze zelfs maar 1 keer
opvragen.
Dit laatste is dit keer het geval, want we bieden je
een gratis MP3'tje aan van nieuw materiaal Tyrace.
Je kunt hier gratis de hele MP3 downloaden
van het Red Jones Project.
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WEBSITE UPDATES
The Official DeAnté Website is in the middle of being
restyled. Some features have been taken offline due
to this, but Nora Tol Virtual Publishing is working very
hard to arrange some new features for you all to
enjoy. On request the site is now offering a video file
of the performance by DeAnté at the National Song
Contest 1999.

WEBSITE UPDATES
De officiële DeAnté Website wordt momenteel
voorzien van een nieuw jasje. Sommige onderdelen
zijn hierdoor offline gehaald, maar Nora Tol Virtual
Publishing werkt nog hard aan nieuwe onderdelen.
Op verzoek biedt de site nu een videofile van het
optreden van DeAnté bij het Nationale Songfestival in
1999.

The DeAnté Newsletter has been created by Nora Tol Virtual Publishing
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INTRO NIEUWSBRIEF
Zoals je ziet is de DeAnté Newsletter weer up and running. Net als delen van de site is ook de Newsletter
van server geswitched en daarnaast heeft de Newsletter wat meer opties gekregen. Zo kun je nu zelf kiezen
om in het vervolg de Nederlandse of de Engelse Newsletter te ontvangen, en of je de HTML (dus grafische)
versie wilt krijgen of de tekstversie. Je kunt dit zelf aangeven op de website en anders kun je mij even mailen.

OPTREDENS JADEO X EN D-ZINE
Verder nog even snel wat DeAnte gerelateerd nieuws. Op 2 augustus zal Jadeo X optreden in Club Laydown
(Utrecht) en op 9 augustus zal D-Zine (met Eye Jay) optreden de Art of Nightlife in Selm (Duitsland). Flyers
van deze optredens zijn te vinden op de site.

Zie ook de D-Zine fotospecial op de site!

GIO IN EEN FILM
Daarnaast kan ik nog melden dat Gio (waar Marc manager van is) een
rol in een film gaat spelen. De film heet "Feestje". Er is een Gio pagina
toegevoegd aan de DeAnte site om je op te hoogte te houden.

KORT NORA NIEUWS
Binnenkort zal ik ook een mailing verzorgen voor Sat-R-Day. Ook interesse om dit te ontvangen? Geef het
dan door aan mij of meld je aan op http://www.noratol.nl/sat-r-day

(Advertentie)

De DeAnté Newsletter wordt verzorgd door Nora Tol Virtual Publishing Je kunt je altijd
afmelden op http://www.noratol.nl/deante
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DeAnté Newsletter, September 2003

Dit keer een korte DeAnté Newsletter met nieuws over Supreme Royalty, Jadeo X, Gio, Eye Jay en D-Zine.

EERSTE RELEASE SUPREME ROYALTY NU TE KOOP
Supreme Royalty pakt het meteen goed aan met de release van hun eerste single
en brengen een dubbele a-kant uit. De tracks heten Nothing II Prove en
BounzZ.Uitgebracht op het SBR label is de single momenteel alleen via directe
(street) sales beschikbaar, maar....je kunt het natuurlijk ook bestellen via de
DeAnté website, waar ook snel de soundfiles zullen volgen.

JADEO X TREEDT OP IN ARNHEM
Op 10 oktober treedt Jadeo X op in Arnhem. De flyer hiervan is te vonden op de website

GIO TREEDT OP IN AMSTERDAM
Op 26 september en 14 oktober treedt Gio op in Kingdom (voorheen Marcanti Plaza) te Amsterdam met een
geheel nieuwe show.

D-ZINE OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN
D-Zine zijn momenteel op zoek naar nieuwe groepsleden, nadat JK en Steelo de groep hebben verlaten.

EYE JAY SCHRIJFT VOOR BLASE
Eye Jay en Steez (D-Zine) hebben samen een nummer geschreven voor meidengroep Blase. We zullen je op
de hoogte houden over een eventuele releasedatum hiervan.

(Advertentie)

Nieuw op de Newsletter en een beetje verward?
Supreme Royalty is het nieuwe project van Rogér (nu Jadeo X), D-Zine is de groep waar Eye Jay momenteel
deel van uitmaakt en Gio valt onder het management van Talented Unlimited (wat Marc bezig houdt).

De DeAnté Newsletter wordt verzorgd door Nora Tol Virtual Publishing
Je kunt je altijd afmelden op http://www.noratol.nl/deante
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DeAnté Newsletter, Oktober 2003

De DeAnté Newsletter van deze maand bevat nieuws over de website, Eye-Jay en Gio.

UITBREIDINGEN AAN WEBSITE
Sinds vorige week maandag kun je de site ook bereiken via http://www.deante.nl. Als je links naar ons
op je site hebt staan, pas ze dan ajb aan.

NIEUW FORUM
De DeAnté website bevat sinds deze week een nieuwe forum. Dit forum is een stuk uitgebreider dan de
vorige. Je kunt nog steeds een bericht achterlaten zonder daarvoor te moeten registreren, maar als je wel
registreert dan kun je een profiel instellen, elkaar notes versturen en een avatar (plaatje) instellen. Het forum
is al online, maar ik ben nog wel bezig met de layout, dus schrik niet wanneer je opeens uit de vertrouwde
DeAnte layout schiet. Er wordt nog aan gewerkt.
Het oude forum is ook nog steeds beschikbaar.

NIEUWE CHAT ROOM OP KOMST
De chat room die de site nu nog heeft zal binnenkort ook vervangen worden met een chat room die
gekoppeld wordt aan het forum. Alleen geregistreerde gebruikers van het forum kunnen dan in de chat room
komen. Weer een reden erbij om te registreren...

ONLINE SHOP
Naar aanleiding van de online verkoop van de Supreme Royalty single is de site nu ook uitgebreid met
een shop. Daar kun je niet alleen deze single vinden, maar in samenwerking met Bol.com kun je ook het
DeAnte album Global Victory bestellen. Verder kun je via de DeAnte winkel nog meer cd's, dvd's, video's,
software, games en boeken vinden. De winkel zal in de nabije toekomst ook nog dingen voor je mobiele
telefoon gaan bieden (ringtones, wallpapers enz) en wat SMS-diensten. Verder worden de
betalingsmogelijkheden nog uitgebreid en de techniek erachter verbeterd, zodat je er met een gerust hart kan
winkelen.

EYE JAY T-SHIRTS TE KOOP
De website Eyejay.nl heeft T-Shirts laten drukken met Eye Jay erop. Deze kun je ook via de DeAnte winkel
vinden.

GIO OPTREDENS
Last but not least, Gio heeft nog een aantal optredens:
14-10-2003: Kingdom Venue (voorheen Marcanti Plaza), Amsterdam
31-10-2003: opening act voor LORNA 
24-11-2003: Hoorn
26-12-2003: Level,Arnhem 
Hou de site in de gaten, want er kunnen altijd nog optredens zijn op momenten dat de Newsletter niet
verstuurd wordt. Klik Events op de site.

Nieuw op de Newsletter en een beetje verward?
Supreme Royalty is het nieuwe project van Rogér (nu Jadeo X), D-Zine is de groep waar Eye Jay momenteel
deel van uitmaakt en Gio valt onder het management van Talented Unlimited (wat Marc bezig houdt).

De DeAnté Newsletter wordt verzorgd door Nora Tol Virtual Publishing
Je kunt je altijd afmelden op http://www.noratol.nl/deante
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DeAnté Newsletter, November 2003

TY EN EYE JAY OP TV
Tyrace en Eye Jay hebben deze week hun medewerking verleent aan het TV programma \"Op Weg Naar Het
Songfestival\". De aflevering waar zij opnames voor hebben gemaakt gaat natuurlijk over het jaar 1999 en zal
waarschijnlijk aanstaande maandag (10 november) al uitgezonden worden op TV 2, 19:55 uur.

GIO OPTREDENS
7-11-2003: Powerzone, Amsterdam
8-11-2003: The O, Den Haag
24-11-2003: Hoorn
26-12-2003: Level,Arnhem 
Hou de site in de gaten, want er kunnen altijd nog optredens zijn op momenten dat de Newsletter niet
verstuurd wordt. Klik Events op de site.

Nieuw op de Newsletter en een beetje verward?
Supreme Royalty is het nieuwe project van Rogér (nu Jadeo X), D-Zine is de groep waar Eye Jay momenteel
deel van uitmaakt en Gio valt onder het management van Talented Unlimited (wat Marc bezig houdt).

De DeAnté Newsletter wordt verzorgd door Nora Tol Virtual Publishing
Je kunt je altijd afmelden op http://www.noratol.nl/deante
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DeAnté Newsletter, November 2003

GIO IN AHOY
Op 31 januari 2004 staat Gio in het voorprogramma van Jagged Edge in Ahoy, Rotterdam. Meer Gio
optredens staan op de site vermeld.

EYE JAY IN CLIP VAN DAVID
Eye Jay heeft meegewerkt aan de videoclip van David. Hij heeft zijn medewerking verleend als figurant, dus
het kan zijn dat je goed moet opletten als je de clip ziet. Je zou hem misschien kunnen missen als je met je
ogen knippert, maar dat weten we pas wanneer de clip echt af is.

TY EN EYE JAY AANSTAANDE MAANDAG OP TV
De uitzending van \"Op Weg Naar Het Songfestival\" met Tyrace en Eye Jay zal aanstaande maandag
uitgezonden worden op TV 2, 19:55 uur.

BEELDMATERIAAL OP DE SITE
De videobestanden die voorheen op de site hebben gestaan zijn inmiddels weer terug op de site. Videoclips
van We Don\'t Live Too Long en Do What You Wanna Do, zowel als diverse optredens en achter de
schermen materiaal is te vinden onder de link \"media\". De meeste bestanden zijn af te spelen in RealPlayer,
maar er zijn ook een aantal bestanden voor Windows Media Player toegevoegd.

Nieuw op de Newsletter en een beetje verward?
Supreme Royalty is het nieuwe project van Rogér (nu Jadeo X), D-Zine is de groep waar Eye Jay momenteel
deel van uitmaakt en Gio valt onder het management van Talented Unlimited (Marc).
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Met dit keer drie onderwerpen: - Uitgebreide foto album op website
- Zangauditie Talented Unlimited
- Supreme Royalty rapper nu solo

UITGEBREIDE FOTO ALBUM OP DEANTE.NL
De DeAnté site is onlangs uitgebreid met een groot foto album met een greep uit de
hoeveelheid foto's die over de jaren verzameld zijn van de groep. Een groot aantal foto's
zijn nog nooit eerder geplaatst op de site en zijn veelal toegestuurd door de fans. De
pagina met Eye Jay's design werkzaamheden is ook in het foto album ondergebracht.
Om het foto album te kunnen plaatsen heeft de site wel afscheid moeten nemen van de
mediabestanden (video en audio). Daar was helaas geen plek meer voor.

ZANGAUDITIE TALENTED UNLIMITED
Zaterdag 29 mei 2004 organiseren Talented Unlimited en Tjeerd Oosterhuis een zangauditie
in Crea te Amsterdam. Zij zijn op zoek naar jongens om deel uit te maken van
een groot pop, soul en urban project. Ben je tussen de 15 en 25 jaar met
zangtalent en veel ambitie? Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@talented-
unlimited.nl. Na jouw aanmelding ontvang je een inschrijfformulier die je volledig ingevuld
dient te retourneren. Let op: VOL = VOL.
Op de DeAnté site kun je ook de flyer vinden met meer info.

SUPREME ROYALTY RAPPER NU SOLO
Rapper Silky Dredd, voorheen van Supreme Royalty, is inmiddels solo aan de weg aan het
timmeren onder het label Most Illest Entertainment. Silky Dredd was samen met Rogér te
horen op de Supreme Royalty tracks \"Bounzz\" en \"Nothing II Prove\".
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