Johan Greeuw Acoustic Guitars; lead & Backing Vocals
Johan is afkomstig uit een muzikaal nest (vader violist en moeder organist) en is opgegroeid met velerlei
soorten muziek. Vooral klassiek werd er met de paplepel ingegoten!
Hij speelde in verscheidene groepen en bands in diverse muziekstijlen: van pop tot folk en van smartlappen tot
kermismuziek (zie www.koppop.nl). Won, alleen en/of samen met anderen, verscheidene regionale en
landelijke talentenjachten. Johan begon op 2 april 1965 zijn muziekcarrière als solozanger (Johnny Gray) bij
The Motion Quartet in Den Helder.
Het folktrio Interlude (samen met Tineke Greeuw en Jack Beneker) werd het bekendst in den lande. In
respectievelijk 1979 en 1982 werden de LP’s “Interlude” en “Dunskey Castle” uitgebracht . Johan speelde met
Interlude tot eind 2011.
In 2007 verscheen bij Fonos de dubbel CD “Dutch Rare Folk” (43 lost Classics from the Golden Age of
Nederfolk 1967-1987 ) , waar ook een nummer van Interlude op staat. In het jaar 2008 had deze CD een Edison
nominatie in de categorie jazz/wereldmuziek!
Overigens maakt Johan al in 1969 zijn eerste singletje met de
Helderse band Everyman op het Ariola label. Deze band
dook destijds ook nog de studio in om enkele jingles voor
Radio Veronica op te nemen (Ook goede morgen, Tom
Collins, Jan van Veen van twaalf tot een).
De groep Everyman is nu, na 43 jaar, weer actief (kijk op
You Tube onder Everyman Marsdiep)!
In de jaren ’70 was hij enige tijd werkzaam bij de technische
dienst van de NOS (thans NOB) in Hilversum en rondde daar
de opleiding geluidstechniek (studio “Zandbergen”) af.

Naast zijn latere werkzaamheden als hulpverlener
(maatschappelijk.werker) is hij altijd actief gebleven in de
muziek en in de geluidstechniek. Hij werkte als muzikant, (co)producer of technicus mee aan verschillende LP- en/of CD
producties. Ook was hij nog enige tijd technicus en presentator
bij SchagenFM en CompleetFM.
Samen met Marc van Hamersveld was Johan jaren bezig met
Mendatone Recordings. Marc en hij verzorgden
geluidsregistraties, zowel in de studio als op locatie. Zij hebben
vele CD’s / DVD’s opgenomen en geproduceerd (opname, mix,
editing, mastering en productie).

