VENUS HILL BIOGRAFIE
"Dan wederom iets compleet anders, in pak gestoken muzikanten, waarvan blazers, zangeressen en een vierkoppige ritmesectie, komen een potje skagezelligheid brengen. En wel onder de onkuise naam Venus Hill. De gitarist valt op, hij bespeelt namelijk een flying V-gitaar, in een skaband.... Dat blijkt een reden te hebben, want als Venus Hill feestelijk aan het skanken is, waait er opeens een metalwind doorheen en wordt het rocken. Het publiek gaat er compleet op los. En terecht, want met drie supervocalisten, een strakke ritmesectie en vette blazers zijn ze op en top. De metalriffs en -solo's zijn geniaal gecombineerd met ska. Skanken en moshpitten in één" (basverbeek - reviews - tbeestontwaakt - najaar 2003)

De in 1997 opgerichte ska-crossoverband Venus Hill, krijgt vanaf hun eerste optreden veel lovende recensies; *"Venus Hill, de leukste SKA band van Amsterdam" (camel uitlijst), * “Een ware megaband is het nieuwe talent van de week. En met hun muziek kun je vrolijk de zomer in” (ongekendtalend.nl - mei 2003), *"Venus Hill is een band die door de eigen draai een afwisselende en aanstekelijke set neerzet en met tien personen op het podium zal het zowel daar als in de zaal een feest worden" (n.a.v. hun derde optreden - LiveXS). Ze worden regelmatig gefilmd en uitgezonden op radio en TV. Met als hoogtepunten; VARA ‘FF wat anders’ (2000), en een finale plaats in de BUZZ AWARDS op 3FM (2002).

De vele succesvolle optredens op veelal uitverkochte nationale en internationale festivals, poppodia en jongerencentra zijn het bewijs dat Venus Hill een zeer breed publiek aanspreekt. Dit heeft geleid tot grote hoogtepunten: *Afsluiter India-tent op LOWLANDS (waarvan een twee-pagina grote foto is te zien in het ‘10 jaar LOWLANDS’ boek), *Heineken Skank Party (Melkweg) met Stars of Ska; (ex-) leden van de legendarische ska bands the Specials, the Beat en the Selecter, *Paasrock met Kane en de Dijk, *Maasboulevardfestival met Def P en de Beatbusters, Peter Pan Speedrock en Laberinto, *Atmosphere Open Air Festival met Brainpower, 16 Down, Green Lizard en Birgit, *het multiculturele festival City-A-Live (Melkweg) met Abel en Beef *Internationaal Ska reggae-festival Skankin@Skarneval festival te Vaals (DL,NL,BE) *Atlantis met Ellen ten Damme en Van Dik Hout, en *Access 2 Amsterdam, waarvan de volgende recensie; “I was immediately captivated by the Amsterdam-based band. The band play an irreverent, personal interpretation of the tried and true ska sound. With three lead vocalists out front, Venus Hill had a bit of the Supremes in their skank. The horn section alternated hot licks and silly dance routines while the rhythm section nailed down a steady beat. The bloom is off the ska rose here in the States but Venus Hill reminded me just how much fun this sort of music can be. Venus Hill are a fun band. I found it impossible to watch this band and not be energized by the obvious joy these people  find in playing music.” (Bob Pomeroy - U.S.A - http://columns.ink19.com/tof/upallnight) En ga zo maar door...

Venus Hill vierde in 2004 jaar hun 100ste optreden als afsluiter op een Skafestival in de Melkweg en stonden o.a. op Oerol, Food and Faces, Landjuweel en het Bevrijdingsfestival op het Museumplein. Zij hebben 3 nieuwe tracks opgenomen voor een split-CD ‘4 of a kind’ met de Duitse bands ‘The Skatoons’ ‘The Baboonz’ en de Italiaanse ‘Club99’. Deze is in juli in Duitsland uitgekomen op CD via MAD BUTCHER RECORDS. Naast hun demo (1999), het CD debuut ‘Whatever!’ (2002) en hun single ‘Venus Hill’ (2003), zijn er talloze internationale verzamel CD’s, waardoor men ook in Frankrijk, Rusland, Tsjecho-Slowakije en Duitsland de muziek van Venus Hill kan beluisteren. Dit heeft tot gevolg dat Venus Hill in 2003 zeer enthousiast is ontvangen op hun German tour 2003 en ook in 2005 zijn ze weer teruggevraagd. Daarnaast op de valreep nog het Artquake Festival, het Swjaampopfestival en het Last Minute Summer Event Festival in Den Helder en ter afsluiting nog enkele optredens met de Selecter.

Na splitsing dus flinke bandwisselingen maar sinds 2006 weer met steady ritme sectie, gaat Venus Hill weer aan de slag. Als headliner op Lentepop in Gouda was een van de festivals, ook doen ze nu Belgie voor het eerst aan en worden teruggevraagd. Skanky'lil boekt ons op het Internationale Skanky'lil ska festival in 013 in Tiburg. Spelen met Mark Foggo was weer feest in het Kasteel en Duyker. 
Nog enkele shows zijn afgelopen jaren zijn: Vurige Tongen, Zomaarpop, Move ya feet in Duisland, Onwijsfestival, Dijkfest Festival, ADM, Over de Top festival, Rollende Keukens etc. 
Nu met veel tijd om te werken aan nieuw materiaal en met een team wat goed voelt gaan ze langzaam aan de podia weer op. En vanaf maart 2019 willen ze gaan knallen. Ze kunnen niet wachten het nieuwe materiaal los te laten op het publiek! Zorg dat je erbij bent! Ze hebben er zin in!  
Boekingen: Karolien: 0611128132 Email:info@venushill.net  www.venushill.net 
Line up: 
Roosje Hill: vocals 
Karolien Hill: vocals
Lalaine Hill: Vocals 
Roosje Hill : Sax
Femke Hill: Sax 
Kees Hill: Sax
Kees Hill: Hammond & Keyboard
Joris Hill «drum
Nico Hill «bas		
Stefan Hill «gitaar


