
Miss Montreal kiest met Range Rover Evoque
voor nieuw geluid
Een nieuwe zomer, een nieuw geluid. De succesvolle Nederlandse zangeres Sanne

Hans, frontvrouw van de band Miss Montreal, zet de samenwerking met Land

Rover voort en verplaatst zich voortaan per Range Rover Evoque. Van gitaar tot

hond reist alles gemakkelijk mee naar optredens, het bos, festivals of andere

bestemmingen.

 

De Nederlandse zangeres Sanne Hans van de band Miss Montreal is een bekende verschijning

op tv en op poppodia in binnen- en buitenland. Ook staat zij geregeld in de Nederlandse Top 40,

bijvoorbeeld met hits als ‘Just a flirt’, ‘Being alone at Christmas’ en ‘A million ways’.

 



Als Land Rover Ambassador is Sanne Hans inmiddels enkele jaren verbonden aan het merk;

een samenwerking die onlangs werd verlengd. “Land Rover is een merk waar ik mij helemaal bij

thuis voel”, vertelt Sanne. “Zowel vanwege de modellen als waar het merk voor staat. De stoere

uitstraling past gewoon bij mij. En als je het hele land door rijdt, van optreden naar optreden,

dan wil je niet alleen een auto die veilig, comfortabel en ruim is, maar ook een waarin je je

thuisvoelt en die past bij jouw persoonlijkheid. Een auto met volop ruimte voor mijn gitaar en

andere spullen die ik meeneem naar concerten. En waarin ik gemakkelijk mijn hond kan

meenemen om te gaan wandelen in het bos of op het strand. De Range Rover Evoque waar ik nu

in rij, voldoet volledig aan al die wensen. Ja, de Evoque is helemaal ‘mijn ding’! ”

 

De afgelopen jaren kwam de samenwerking tussen Miss Montreal en Land Rover onder meer

tot uitdrukking in unieke huiskamerconcerten voor Land Rover fans en een benefietconcert ten

bate van Serious Request en het Rode Kruis. Ook voor de toekomst worden weer verschillende

ideeën uitgewerkt.

 

“De samenwerking met Miss Montreal geeft ons de mogelijkheid om onze compactere modellen

op een ongedwongen manier bekender te maken bij een jonger publiek", vertelt Valentijn

Braam, Communications Manager bij Jaguar Land Rover Nederland. “Met haar stoere, no-

nonsense uitstraling past Sanne perfect bij ons merk. Ook is zij een rolmodel voor anderen,

doordat zij steeds opnieuw haar stotteren weet te overwinnen; door hierin persoonlijk Above &

Beyond te gaan.”

 

Land Rover heeft een nieuwe video gemaakt met Sanne Hans en haar Evoque. Art direction

images and video by Rahi Rezvani.

 

Meer informatie over Miss Montreal: www.missmontreal.nl

http://www.missmontreal.nl/
https://youtu.be/6aTqPI0KRkY
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OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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