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Ronnie Flex en SMBG verlenen medewerking aan remix van  
Fassen van The Partysquad en La Rouge  

Ronnie Flex en The Partysquad hebben de handen ineen geslagen voor een remix van het 
nummer Fassen, dat The Partysquad vorige maand samen met de Nederlands-Surinaamse 
band La Rouge uitbracht. Ook de rappers van SBMG zijn op de remix te horen.  

Jerry en Ruben van The Partysquad en Ronnie Flex zijn wederzijds fan van elkaar. Het is dan 
ook niet vreemd dat er eindelijk een samenwerking tot stand is gekomen. En hetzelfde geldt 
voor Henkie T en Chivv, de Amsterdamse rappers die onder Sawtu Boys Money Gang, 
oftewel SBMG, hard aan de weg timmeren. 

Fassen kreeg al een soft release op de The Highest Grade EP van The Partysquad. Het 
nummer bleek een regelrechte hit in Suriname, een goede graadmeter voor het eigen land. 
Daarom werd in juni een re-release van de EP uitgebracht, inclusief een bijzondere videoclip.  

The Partysquad 
The Partysquad viert dit jaar het tienjarig jubileum. Jerry Leembruggen en Ruben Fernhout 
vormen een internationale hitmachine uit eigen land. Ze stonden al met twaalf singles in de 
Nederlandse Top 40 en brachten internationaal samen met Afrojack het nummer Amsterdamn 
uit en releasten Original Don met Major Lazer. Met M.I.A. speelden ze over de hele wereld, 
waaronder op het beroemde Glastonbury Festival. Maar Nederland zijn ze niet vergeten. 
Helemaal Naar De Klote en Ik Ga Hard scoorden hier enorm en zijn miljoenenknallers in de 
clubs, op Youtube en de streamingkanalen.  

La Rouge 
La Rouge is een fenomeen. Met een aanstekelijke mix van stijlen doet de Nederlands-
Surinaamse band La Rouge het prima op Latijns-Amerikaanse, Caraïbische en andere 
zomerfestivals. Of ze nu kaskawi of kaskawina brengen, een vleugje merengue, zouk, soca of 
salsa; op de muziek van La Rouge duurt het hooguit anderhalf nummer en de dansvloer is te 
klein. La Rouge werd in 1992 opgericht in Amsterdam door een stel jonge jongens die met 
zang en percussie aan de slag wilden. Ouder dan twaalf, dertien waren ze niet. Inmiddels staat 
de band, onder leiding van Isaac Menso, in Nederland en Suriname aan de top van de 
kaskawi. In 2011 trad La Rouge op met het Sweelinck Orkest in het Amsterdamse 
Concertgebouw. La Rouge gaat regelmatig op toernee naar Suriname. Ze zijn al jaren een van 
de populairste acts tijdens de Owru Yari street party’s in Paramaribo. 
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