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In deze zomereditie willen ook wij niet achterblijven met het geven van nuttige

tips voor de vakantie. Blijf es in eigen land en ga naar Drenthe: dat is dit jaar

“the place to be”. Wie Drenthe hoort, denkt Grolloo, wie Grolloo denkt, weet

Cuby + Blizzards, wie C+B kent komt uit bij Harry Muskee. De godfather van

de nederblues is afgelopen 10 juni 70 jaar geworden en dat moet gevierd. Rond

zijn verjaardag zijn in Drenthe dan ook een aantal activiteiten opgezet waarover

straks meer. Eerst maar eens in het kort het –muzikale- levensverhaal van

Muskee geschetst.

Aanvankelijk woonde het gezin Muskee onder de rook van Rotterdam. Door de
oorlog verhuisde moeder Muskee naar Assen -vader bleef aan het front en werd
krijgsgevangen gemaakt-, waar Harry op 10 juni 1941 geboren werd. Hij zou zijn
vader pas op 4-jarige leeijd voor het eerst zien. In Assen groeide Harry op in “het
Rooie Dorp”, een echte arbeidersbuurt, dus nog in een tijd waarin “de arbeider
fatsoenlijk PvdA of CPN stemde”.
De muzikale basis werd enerzijds gelegd door de belangstelling van vader voor
tango en operette en anderzijds kerkmuziek van moeder, die de zondagschool
leidde, maar daarnaast ook van de Platters hield. Tijdens zijn middelbare schooltijd
kwam Muskee in aanraking met de plaatselijke muziekscene, die zich voornamelijk
met jazz en dixieland bezig hield. Een van zijn eerste bandjes was de e Old
Fashioned Jazz Group, waarin hij (contra-)bas [!!] speelde. In die tijd, midden jaren 50, ontmoette hij Eelco Gelling. Het was
de tijd van de gitaarbands zoals de Shadows en in Drenthe waren dat e Rocking Strings, waarin Harry af en toe covers van
Elvis zong. Via e Voice of America, een zender voor de in Duitsland gelegerde Amerikaanse militairen, en Radio Luxemburg
maakt Harry kennis met de zwarte muziek uit de Mississippi Delta, Chicago enz.

Als hij de elpee “Live At Newport” van John Lee Hooker ontdekt, weet hij wat zijn doel wordt. Ook Gelling wordt door deze
muziek gegrepen en hierin vindt hij z’n maatje. Beiden werkten in die tijd voor de plaatselijke pers en toen Gelling ontslagen
werd om zijn lange haar was Muskee solidair en stapte ook op. Het was het einde van z’n eerste en enige baan in loondienst:
hij werd beroepsmuzikant. En blues werd de muziek.
De naam Rocking Strings kon niet meer en op een gegeven moment was daar Cuby + e Blizzards. De verkoper van de
lokale platenzaak werd manager en die regelde een plaatopname bij het label CNR. Dit label en later ook bijvoorbeeld Ariola
en Delta zette vooral Nederlandse “beat”-artiesten op de markt. Het eerste singletje heette “Stumble and Fall” en had meer

Groeten uit Grolloo: HARRY’ ‘CUBY’ MUSKEE 70

http://www.cubymuseumgrolloo.nl
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weg van een beat-liedje dan van een bluesnummer [op de hoes prijkte dan ook de kreet: “beat
from holland”].
Maar vanaf het moment dat C+B bij Phonogram gingen opnemen kwam daar duidelijk
verandering in, om te beginnen met de single “Back Home”. Soms werden singles meerdere
keren uitgebracht, vaak met een andere B-kant of een ander hoesje. Of werd een B-kant tot
A-kant gebombardeerd.
Het voert hier te ver om de complete historie van C+B te belichten, maar een aantal memorabele
momenten kunnen we toch niet achterwege laten. Zo ontvangt C+B voor hun eerste LP
“Desolation” in 1966 een Edison [uitgereikt op het tot dan zeer keurige Grand Gala Du Disque,

nota bene uit handen van Wim Sonneveld]. Dat Muskee en zijn mannen serieus wat in hun mars hebben mag ook blijken
uit de optredens met John Mayall, Alexis Korner, Van Morrison en Eddie Boyd. Met de laatste wordt in 1967 de plaat “Praise
e Blues” opgenomen.
In de loop der jaren zijn er nogal wat bezettingswisselingen en na het vertrek van Eelco Gelling probeert Muskee het over
een andere boeg te gooien met bands als Red, White ’n Blue, Harry Muskee Band, Muskee, Muskee Gang, maar uiteindelijk
blijkt de naam Cuby + Blizzards toch het best te beklijven. In 2009 verschijnt er na 12 jaar weer een studio-album, ”Cats
Lost”. De band toert weer volop en doet tegenwoordig ook de eaters aan.
In april 2011 is Harry Muskee opgenomen in de Dutch Blues Hall Of Fame.
Voor een prachtige discogra�e is http://www.cuby.web-log.nl/ aan te bevelen: alle uitgekomen singles, EP’s, LP’s en CD’s,
maar ook obscure buitenlandse uitgaven komen hier voorbij.
Uit 2003 dateert de door Jeroen Wielaert geschreven biogra�e “De Missie, Kruispunten van Harry Muskee”.
Inmiddels is de LP “Groeten Uit Grolloo” opnieuw uitgebracht als geremasterde CD, vergezeld van een DVD met een
a�evering van het programma “Classic Albums”, waarop de totstandkoming van dit album wordt geschetst.
Op 10 en 11 juni is ter gelegenheid van Muskee’s verjaardag het festival Groeten uit Grolloo gehouden met optredens van
[o.a.] John Primer & the Real Deal Bluesband, Memo Gonzales [beiden tijdens het jazzfestival nog in Breda], uiteraard C+B,
onze streekgenoot Ralph de Jong, Sharrie Williams, Ben Prestage, en -na 40 jaar weer terug in het Drentse- John Mayall.
Museum
Harry Muskee hee nu ook zijn eigen museum. De boerderij in Grolloo die jarenlang fungeerde als opnamestudio is sinds
juni 2011 ingericht als het Cuby-museum.
In de jaren zestig nam Muskee er meerdere albums op. Stichting Erfgoed Muskee is de initiator van het museum. De boerderij
is ingericht in de sfeer van de jaren ’60. “De sfeer van wonen en repeteren moet terugkomen, waarbij de nadruk moet liggen
op het werk en de historie van de band”, aldus een bestuurslid. Er zijn beeldschermen met koptelefoons opgehangen om beeld
en geluid uit die tijd terug te zien en te beluisteren. Ook hee het Edison beeldje er een plaatsje gekregen.
Informatie over openingstijden enz. vind je op www.cubymuseumgrolloo.nl .

De Drentse Bluesopera is een muziektheaterspektakel dat in de maanden juli en augustus 2011 maar liefst 20 maal gespeeld
wordt voor maximaal 500 toeschouwers per keer. De voorstelling vindt plaats in de openlucht op de Hondsrug bij Gieten

http://www.cubymuseumgrolloo.nl
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en wordt op de planken gezet door het lokatie-theatergezelschap

PeerGrouP. Het decor wordt gevormd door het uitzicht op het
dorp Gieten enerzijds en het Hunzedal richting Veendam ander-
zijds. Naast Harry Muskee hee ook Daniel Lohues [Skik en
producer van het laatste C+B album] Drentse roots. Als muziek
van het platteland leent de blues zich perfect voor een opera waarin
het gevoel en de drijfveren van de van oorsprong boerenbevolking
centraal staan.
Het verhaal. De Drentse Bluesopera gaat in wezen over het
dilemma waar veel jonge boeren tegenwoordig voor staan. Ga je
het bedrijf van je ouders voortzetten of geef je er – moe van
regelgeving en dwang tot grootschaligheid – de brui aan? Door het
dalende aantal boeren verandert Drenthe wezenlijk van karakter.
Drenthe wordt steeds meer een recreatiepark of erger nog: een
bejaardenoord. De Drentse Bluesopera brengt deze actuele thema-
tiek als een vrolijke satire voor het voetlicht. Jenny Voorthuizen is
een zeer bijdehante marketing- en businessvrouw. Ze hee het
boerenbedrijf van haar ouders omgetoverd tot het succesvolle
recreatie-, annex zorg- en wellnessresort De Hunzehof. Voor de
noodzakelijke uitbreidingsplannen hee ze haar oog laten vallen
op de pittoreske boerderij van buurman Bennie Bartels. Bennie
weigert te verkopen maar Jenny weet hem listig in te palmen. Als
ze Bennie met een vage managementfunctie op een zijspoor
parkeert weet hij dat hij het familie-erfgoed verkwanseld hee. Hij
zint op wraak en mobiliseert de dorpsgemeenschap. Met het hele
dorp boeken ze een luxueus verwenweekend op De Hunzehof dat niemand ooit zal vergeten.   De opera wordt uitgevoerd
met zowel professionals als amateurs. De amateurs (koor, bijrollen en �guranten) worden geworven uit de regio. De Drentse
Bluesopera wordt gespeeld/gezongen in de Drentse taal, maar zal ook voor niet-Drentstaligen gemakkelijk te volgen zijn.
Aan de Drentse Bluesopera doen mee: Steyn de Leeuwe (als Bennie), Annemaaike Bakker (als Jenny), Gusta Geleynse, Dorien
Haan, Albert Secuur, Jan Tekstra, Harry Muskee (o.a. muzikale bijdrage).Ook de band in De Drentse Bluesopera is uniek
en bestaat uit drummer Fokke de Jong van Normaal, Blizzards-gitarist Erwin Java en bassist Guus Strijbosch van Daniël
Lohues. Toetsenist Remko Wind, tevens verantwoordelijk voor de composities van De Drentse Bluesopera, is de vierde man.
De band speelt o.a. een tweetal nummers van Cuby and the Blizzards in een nieuwe Drentse uitvoering.
Speeldata:Try-outs: woe. 27 t/m zon. 31 juli 2011
Voorstellingen: woe. 3 t/m zon. 7 aug.; woe. 10 t/m zon. 14 aug.; woe. 17 t/m zon. 21 augustus 2011.
Voor de details: dedrentsebluesopera.nl

http://www.dedrentsebluesopera.nl
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Op 15, 16 en 17 juli barst weer het Belgium Rhythm & Blues Festival los.

In de wandelgangen ook wel kortweg “Peer” genaamd.

Door de jaren heen is er ook in Peer sprake van een verbreding van muziekstijlen. Zo stonden in 2009 Steve Winwood en
Roger McGuinn op het podium, terwijl vorig jaar e Fun Lovin’ Criminals en Van Morrison hun opwachting maakten. Voor
de bluespuristen vreemde eenden in de bijt, voor anderen deed het aan de gezelligheid van dit festival niets af.

Ook dit jaar weer een uitstapje en wel door de aanwezigheid van Ray Manzarek en Robbie Krieger. In het jaar dat het 40 jaar
geleden is dat Doors-frontman Jim Morrison de dood vond, laten deze heren de erfenis van deze band nogmaals de revue
passeren. Dit jaar ook een �inke portie rock ‘n’ roll en rockabilly door de aanwezigheid van zowel e Paladins als Brian
Setzer met zijn Rockabilly Riot.

En de blues dan? Die blij natuurlijk de hoofdmaat van het programma.
We wandelen er maar es door heen:
De vrijdagavond is steevast voor de inbreng uit de regio met dit jaar drie
[belgisch-]Limburgse bands, waarbij een éénmalig project van leden van
e Electric Kings, El Fish en e Seatsniffers onder de noemer Belgian
Blues All Stars de avond zal afsluiten.
Ook op zaterdag een aardige Belgische inbreng met Last Call en Trigger�n-
ger, naast ondermeer Ian Siegal die voor de tweede maal [na 2008] maar
nu met zijn Amerikaanse band e Mississippi Mudbloods Peer aandoet.
De “dagsluiting” wordt verzorgd door e Black Crowes.
Op de zondag mogen we o.a. Alan Nimmo’s King King en eindelijk ook de
fabuleuze ‘sacred steel’ gitarist Robert Randolph en z’n Family Band
verwelkomen, vervangt Sharrie Williams [met Sax Gordon] de eerder
aangekondigde Shakura S’Aida en treedt de nieuwe Britse blues en
rootssensatie Kitty, Daisy & Lewis voor het voetlicht.
Kortom, toch nog een �inke portie roots en bluesmuziek dit jaar.

Belgium Rhythm & Blues Festival 2011

Zaterdag 16 juli

12:00 – 12:45 u. Charlie Cruz & The Lost Souls

13:15  – 14:15 u. Last call

14:45 – 15:45 u. J.D. McPherson

16:15  – 17:30 u. Ian Siegal & The Mississippi Mudbloods

18:00 – 19:15 u. The Paladins

20:00 – 21:30 u. Triggerfinger
22:15 – 23:45 u. The Black Crowes

Vrijdag 15 juli

19;00 - 19:45 u. Tollos

20:15 – 21:30 u. Rusty Roots

21:45 – 22:45 u. Doghouse Sam & His Magnatones

23:35 – 00:45 u. Belgian Blues All stars

Zondag 17 juli

12:00 – 12:45 u. The Catsmokes

13:15 –  14:15 u. King King

14:45 – 15:45 u. Sharrie Williams Band & Sax Gordon

16:15 –  17:30 u. Robert Randolph & The Family Band

18:00 – 19:15 u. Kitty, Daisy & Lewis

20:00 –21:30 u. Ray Manzarek & Robbie Krieger

22:15 –  23:45 u. Brian Setzer’s Rockabilly Riot

http://www.dedrentsebluesopera.nl
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In 1903 was de beroemde muzikant W.C. Handy gestrand op een station nabij Clarksdale en daardoor genoodzaakt de

nacht in een loods door te brengen. Daar hoorde hij iemand gitaar spelen die in zijn linkerhand een mes vasthield,

waarmee hij over de snaren gleed en daarmee een klagend geluid uit zijn gitaar voortbracht, wat Handy later omschreef

als “the weirdest sound I ever heard”.

De ware oorsprong van de slide-gitaar zal altijd wel in nevelen gehuld blijven. Bovenstaande anekdote gee echter wel
aan dat het gebruik van een mes en later een metalen buisje of een �essenhals

[hier komt de vooral in de V.S. gebruikte term “bottle-neck” gitaar weer vandaan] al rond de vorige eeuwwisseling in

zwang was.

In de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw -tijdens de hoogtijdagen van de Mississippi Deltablues- was de “slide” een belangrijk
hulpmiddel in de handen van grootheden als Handy, Charlie Patton, Sylvester Weaver, Son House en Robert Johnson. In
1923 zette Handy voor het eerst met “Guitar Blues” en “Guitar Rag” songs op de plaat met behulp van de slide-gitaar. Dat
Handy in zijn tijd een pionier was, mag ook blijken uit het feit dat in de V.S. een van de belangrijkste “awards” naar hem
vernoemd is.
Toen in de jaren ’50 de blues “elektrisch” ging, waren het vooral Muddy Waters, Earl Hooker en Elmore James die de
slide-traditie voortzetten. James wordt in die tijd wel de “king of the slide-guitar” genoemd. Aanleiding hiertoe was natuurlijk
de ultieme slide-lick van “Dust My Broom” uit 1951 die hem eeuwige roem bezorgde. Weer later zijn het o.a. Ry Cooder,
Duane Allman, Johnny Winter en Bonnie Raitt die de slide onder het blanke publiek populair maken. De laatste jaren zijn
het vooral Sonny Landreth, Eric Sardinas en Derek Trucks die de traditie van de slide voortzetten. Dit zijn natuurlijk maar
een paar namen, want in de blues grijpt bijna ieder zichzelf respecterend artiest bij tijd en wijle wel naar de slide-gitaar. Ook
het project Sultans Of Slide [van Frank Goldwasser, Monti Amundson en Harry Cooper], die recentelijk ons land nog
aandeed, draagt daar zijn steentje aan bij.
In deze Track gaat onze aandacht uit naar de bekendste vrouwelijke
slide-gitarist: Bonnie Raitt.

Bonnie Raitt is in 1949 geboren als dochter van de Broadway
musical-ster John Raitt. Ze begint al vroeg met gitaar spelen, iets wat
onder haar High School vrienden niet gebruikelijk was. Haar ouders
stimuleerden haar hierin en in het begin beperkten haar muzikale
aktiviteiten zich tot de familie en op schoolkampen. Raitt groeide op
in een Quaker-familie, maar voor haar was dat meer een politieke
roeping dan een religieuze. Dat uit zich vooral als ze zich op het
Harvard’s Radcliffe College op Afrikaanse Studies werpt. Idealistisch
als ze was in die tijd, wilde ze naar Tanzania, waar president Julius
Nyerere een staatsbestel nastreefde op basis van democratie en
socialisme. Ze wilde meehelpen “de schade te herstellen die door de

DE SLIDEGITAAR / BONNIE RAITT
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westerse koloniale overheersing aangericht was aan de inheemse culturen. Cambridge
was een broeinest van dit denken en ze werd er in meegesleurd”..
Terug in de VS ontmoet ze blues promotor Dick Waterman, die van grote betekenis
was in de bluesrevival van de 60-er jaren. Al snel raken ze bevriend, dit tot grote
ergernis van haar ouders, die het niet zagen zitten dat hun dochter optrok met een
65-jarige bluesman. Maar zij was sterk onder de indruk van zijn passie voor muziek
en hoe hij met muzikanten omging. Als Waterman naar Philadelphia vertrekt, volgt
zij en met haar een aantal andere lokale muzikanten. Heel even keert zij terug om haar
studie af te ronden, maar al gauw trekt ze de conclusie dat muziek haar passie is en
dus haar leven wordt. Als ze in 1970 door Waterman gevraagd wordt als support act
voor de Amerikaanse tour van de Rolling Stones aarzelt ze dan ook geen moment.
Vanaf dan raakt haar carrière in een stroomversnelling. Op voorspraak van Waterman

speelt ze in de folk en rhythm and bluesclubs in de omgeving van Boston, deelt het podium met legendes als Howlin’ Wolf,
Sippie Wallace en Mississippi Fred McDowell. Platenmaatschappijen komen haar ook op het spoor en ze komt uiteindelijk
onder contract bij Warner Bros en in 1971 verschijnt haar eerste album. Er wordt lovend gesproken over “het blanke meisje
dat met haar bottleneck gitaar zwarte muziek vertolkt”. De verkopen van haar albums vallen wat tegen. Toch groeit haar
status, voornamelijk door haar intense optredens. Wat haar albums betre slaat ze aan het experimenteren met repertoire
en gaat ze werken met verschillende producers. Haar muziek wordt wat meer mainstream. In 1977 scoort ze wel een hit met
een cover van Del Shannon’s hit “Runaway”. Een ander commercieel succes boekt ze in 1979. Haar album “Glow” valt wat
verkopen tegen, maar ze hee wel succes als ze meewerkt aan het project “MUSE” [Musicians United for Safe Energy]: vijf
concerten in het Madison Square Garden, die de �lm No Nukes oplevert en een 3-dubbelalbum met artiesten als Jackson
Browne, John Hall, Bruce Springsteen, Tom Petty, James Taylor, de Doobie Brothers en nog een handvol anderen.
In de jaren tachtig dropt Warner Bros een groot aantal artiesten [w.o. ook Van Morrison] en worden budgetten drastisch
verlaagd. Het weerhoudt Raitt niet om gewoon door te werken en ze blij ook actief in haar politiek activisme. Zo werkt ze
mee aan Steve van Zandt’s anti-apartheidsprojekt “Sun City”, is ze actief in Farm Aid en gee ze concerten voor Amnesty
International. Zelf organiseert ze in 1987 in Los Angeles een bene�et: Stop Contra Aid. Naast haar politieke activiteiten blij
ze albums maken en draagt ze ook bij aan Roy Orbison’s: “A Black and White Night”.
In de jaren negentig maakt ze, onder leiding van producer Don Was, een meer bluesy mix van pop en rock. Don Was is in
beeld gekomen toen ze voor een tribute-album met Disney-muziek Baby Mine opnam voor de �lm Dumbo [!!!]. De
samenwerking met Was legde haar geen windeieren en leidde naar haar grootste commerciële succes tot dan toe, “Nick Of
Time”, uit 1989. In hetzelfde jaar sleept ze vier Grammy Awards in de wacht voor haar bijdragen aan John Lee Hooker’s
album “e Healer”.
In 1991 ontvangt ze voor haar eigen album “Luck Of e Draw” drie Grammy’s, in 1994 gevolgd door twee Grammy’s voor
“Longing In eir Hearts”.
Raitt blij in de tussentijd volop touren, brengt regelmatig albums uit en is nog steeds een van de weinige vrouwelijke
slidegitaristen, die veelvuldig gevraagd wordt om bij collega’s de kers op de taart aan te brengen.
In maart 2000 is ze opgenomen in de Rock And Roll Hall Of Fame. Haar laatste album “Souls Alike” dateert alweer van 2005
en of er op korte termijn een nieuw album is te verwachten is mij nu niet bekend.
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Dee Clark werd geboren op 7 november 1938 in het plaatsje Blytheville
in Arkansas USA en van jongs af aan kreeg hij te maken met muziek.
Zijn moeder was een lokale Gospel bekendheid en goot de muziek er met
de lepel in. Zijn eerst opname dateert van 1952 toen hij lid was van de
Hambone Kids. De band scoorde een redelijke hit in de US met het
nummer Hambone in 1953. In dat jaar maakte hij de overstap naar de
Goldentones en dit werd later e Kool Gents. Deze laatste band werd
opgepikt door een bekende DJ in Chicago genaamd Herb Kent nadat ze
in dezelfde stad een “talent competition” wonnen. Ook de naam e Kool
Gents bleef niet lang bestaan en werd wederom veranderd, nu in e
Delagates en onder de laatste naam werden diverse nummers opgenomen
op het Falcon/Abner label. In de regio Chicago werden ze DE Doo Wop
groep van de stad. In 1957 besloot hij dat het tijd werd voor een
solocarrière en hij had direct een paar kleine hitjes met de dansnummers
Just Keep It Up (1957) en Hey Little Girl (1959), en beide nummers
haalde de top 20 in de Billboard Hot 100!  Als het hierbij was gebleven
zouden wij er nu niet over schrijven maar Clark’s doorbraak kwam ineens
met het nummer “Raindrops” uit 1961. Dit nummer haalde in de US een
tweede plaats in de Pop Chart en een derde plaats in de R&B Chart. Vanaf dat moment werd ook het buitenland wakker en
het nummer werd een tophit in o.a. Nieuw Zeeland, Zuid Afrika, Japan en Belgie. Dit nummer staat centraal in het leven
van Clark. Het werd vele malen gecoverd door o.a. David Cassidy, Tony Orlando, Dawn en Narvel Felts. Los van deze
successen maakte Clark in 1973 een updated versie van het nummer en het werd weer een hit. Na de introductie van
Raindrops in 1961 bracht hij nog erg veel uit via het Constellation label, maar vrijwel geen enkel nummer sloeg aan. Hij had
nog een kleine opleving in de UK in 1975 met het hitje Ride a Wild Horse maar toen was de koek op. Na deze periode trad
hij voornamelijk nog op in het ‘Oldies’circuit maar daar kon hij zijn brood niet mee verdienen. Hij kocht in die tijd een hotel
in Toccoa, Georgia maar bleef wel optreden, ondanks een �kse hartaanval in 1987. In december 1990 kreeg hij een tweede
fatale hartaanval na een optreden met de Jimmy Gilstrap Band.

Dee Clark

“Tate’s Blues Snapshots”“Tate’s Blues Snapshots”
Correspondent Gary Tate from CanadaCorrespondent Gary Tate from Canada
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We gaan terug naar 1964, een tijd waarin bij liveshows de Master of Ceremo-

nies na een kort muzikaal intro onder een warm applaus het podium

opkwam, voor de microfoon ging staan, even de spanning vasthield om dan

met enthousiaste, overslaande stem uit te roepen: ‘Ladies and gentlemen, we

proudly present, America's most exciting musical personality, captivating,

invigorating, the genius RAY CHARLES! -- and his orchestra."

In de halve eeuw tussen zijn vroegste opnames in de jaren 1950 en zijn dood in
2004 was Ray Charles opgestoomd naar de icoon-status door zijn stempel te
drukken op vrijwel elke vorm van Amerikaanse populaire muziek die ontstond
in de tweede hel van de 20e eeuw. Nergens werd dit duidelijker dan in zijn live
optredens, waar blues, soul, R & B, jazz, gospel en zelfs country in een dampende
show voorbijtrokken.

Al deze subtiele stijlen zijn te horen in de heruitgave van Ray Charles Live in
Concert. Deze opname is voor de eerste keer uitgebracht begin1965 door ABC-Paramount en is opgenomen in het Shrine
Auditorium in Los Angeles op 20 september 1964. Meer dan vier decennia later verschijnt nu op CD een geremasterde
heruitgave met natuurlijk vele grote hits en standards, zoals alleen Ray Charles ze kan uitvoeren. Als extraatje staan er zeven
niet eerder uitgebrachte tracks op van hetzelfde concert en een uitgebreide hoestekst die extra informatie gee over wat altijd
is beschouwd als een van de belangrijkste opnames uit Ray’s oeuvre (en overigens niet verward moet worden met een eerdere
heruitgave uit 1973 Ray Charles Live met concertopnames uit 1958 en 1959).
Digitale technieken bieden nieuwe mogelijkheden en het moet gezegd, deze opname klinkt als een klok. De stem van Charles
is geweldig en dat geldt zeker ook voor het 15-koppig orkest met maar liefst 12 blazers met inbegrip van de formidabele
saxofonisten David "Fathead" Newman, Hank Crawford en Leroy "Hog" Cooper, die allen al met Ray werkten sinds zijn
dagen als een leider van kleinere combo's. Ray Charles Live in Concert begint met het instrumentale ‘Swing a Little Taste’ en
gaat dan zonder pauze over in ‘One Mint Julep’ waarmee het concert al helemaal op stoom komt en 13 nummers verder tot
het kookpunt komt met ‘What’d I SayQuincy Jones’. In de laatste nummers introduceert Ray ook nog de Raeletts, de
vrouwelijke backingzangeressen, die op enkele van zijn grootste hits ook al te horen zijn.
Terug naar 1964, een tijd waarin het van groot belang was of je LP het wel deed in de charts. Deze live LP kwam in 1965 niet
hoger dan plaats 80! Maar toch bracht de plaat zoveel op dat de platenmaarschappij Ray beloonde met een 1965 Cadillac
Eldorado. Ray Charles Live in Concert, uitgekomen in april, is een prachtige CD, zowel voor kenners als voor de mensen
die Charles nog moeten leren kennen.

Ray Charles, Live in Concert
Anton Verbeek
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01/07 B.B. Wan café Het Hijgend Hert Breda NL

02/07 Midsummer Blues Night café Bemelmans Wijlre NL

C.C. Jerome’s Jetsetters, Blue Monday, Dizzy Robby & The Blues Raiders

02/07 Little Louis café Balls Eindhoven NL

02/07 Sugar Mama cafe ’t Vlaegelke Geleen NL

02/07 Bintangs Hippie Festival Gorinchem NL

02/07 Dede Priest band Cambrinus Horst NL

02/07 Pieter Embrechts & the New Radio Kings OLT Rivierenhof Deurne B

03/07 Mariella Tirotto & The Blues Federation Samenloop voor Hoop Landgraaf NL

05/07 Cool Blue band Hoeverock in ‘t Park Ontmoetingscentrum Olsene B

06/07 Rumer & support Jim Cole OLT Rivierenhof Deurne B

06/07 Prince Sint Pietersplein Gent B

06/07 Tower Of Power Tivoli Utrecht NL

07/07 Beth Hart De Boerderij Zoetermeer NL

07/07 Blues Avond De Coninckplein

Herman Brock Jr , The Phil Clayton Band, Mac Arnold & Plate Full O´Blues Antwerpen B

08/07 Jan de Bruijn & Kaz Lux café Zuydema  Breda NL

7-17/07 Gent Jazz De Bijloke Gent B

Sonny Rollins, Daniel Lanois’ Black Dub feat. Trixie Whitley & Brian Blade, Randy Brecker/Bill Evans Soulbop

 Band feat. Medeski, Martin & Wood, Morcheeba,Angus & Julia Stone, Al Di Meola World Sinfonia & Gonzalo

 Rubalcaba, Agnes Obel, Dave Holland Quintet, Terence Blanchard Quintet en Nouvelle Vague, Gotan Project,

 Raphael Saadiq, B.B. King, Mavis Staples, Absynthe Minded, Steven de Bruijn, Tony Gyselinck & Roland, Jef Neve

 Trio & Sing The Truth met Angelique Kidjo, Dianne Reeves & Lizz Wright, e.v.a.

08-09/07 Bospop Festivalterrein Weert NL

Stefan Schill, Malina Moye, Juke Joints, Jimmy Barnes, Popa Chubby, Philip Sayce, Walter Trout, Black Country

 Communion & Joe Bonamassa, Gianna Nanini, Foreigner, The Faces & Mick Hucknall, Journey,

 Joe Cocker, The Dirty Denims, Coldplace, KT Tunstall, Anouk, Roxette, Vanderbuyst, Thin Lizzy, The 101’s ,

 Ringo Starr & his Allstar Band, Triggerfinger, Brian Setzer’s Rockabilly Riot,  Dream Theatre,

08-09/07 Tex-Free Festival Terrein Meulewiekers Venlo NL

Coupe de Grace, The Nines, Little Roger & the Houserockers, Voodoo Experience, Anya Straatman, File Zero,

 Dede Priest Band, Brock & the Brockettes, Pam Feather, Jelske Wilmer, The Heyz, Someday, Splendid,

 Funktransplant

08-10/07 North Sea Jazz Ahoy Rotterdam  NL

Paul Simon, Return to Forever IV Hymn of the 7th Galaxy Tour,Raphael Saadiq, Esperanza Spalding Chamber

 Music Society,Tedeschi Trucks Band, Janelle Monae, Bootsy Collins, Rubén Blades, Branford Marsalis Quartet,

 Ben L'Oncle Soul,  Richard Bona and Raul Midón,  B.B. King, Mavis Staples, Matt Schofield,  Robert Randolph &

 the Family Band, Otis Taylor, Trombone Shorty & Orleans Ave. , Jan Akkerman,  Dr. John & The Lower 911, Gotan

 Project, Natalie Cole, Alain Clark, Chucho Valdez & Omara Portuondo, Ruben Blades, Prince,  Amadou &

 Mariam, Candy Dulfer Band, Chaka Khan, Charles Bradley, Madeleine Peyroux, John McLaughlin & the 4th

 Dimension,Toots Thielemans Quartet, Eddy Palmieri, Tom Jones, Sabrina Starke, Black Dub feat. Daniel Lanois,

 Hancock, Shorter, Miller tribute to Miles, Seal, Selah Sue e.v.a

08-10/07 Cactus Festival Minnewaterpark Brugge  B

Mogwai, Iron & Wine, KT Tunstall, Isobell Campbell & Mark Lanegan, Lyle Lovett, Kate Nash, Triggerfinger,

 Janelle Monae, Fanfarlo, Lamb, Keziah Jones, Bryan Ferry, Lady Linn & Magnificent Seven, Junip, Fool’s Gold,

 Gentleman & The Evolution, Staff Benda Bilili, Hooverphonic,Cold War Kids, Arsenal, Joan as Policewoman,

 Intergalactic Lovers

09/07 Black Country Communion ft. Joe Bonamassa OLT Rivierenhof Deurne B

09/07 Goorblues Acoustic Festival cafe ’t Goor, Gooreind Wuustwezel  B

Kirri Valveekens Trio, Kaz Lux, Tim Lothar Petersen, David Boxcar Gates, Hat Fitz & Cara Robinson

10/07 BlueHaze The Rambler Eindhoven NL

10/07 Twelve Bar Blues Band Blierock Venlo NL

http://www.hijgendhert.nl/
http://tupalo.com/nl/eindhoven/balls-poolcaf�
http://www.vlaegelke.nl/
http://www.hippiefestival.nl/
http://www.cambrinusconcerten.nl/pgtk/index.shtml
http://www.openluchttheater.be/
http://landgraaf.samenloopvoorhoop.nl/
http://hoeverock.wordpress.com/
http://www.openluchttheater.be/
http://www.princegent.be/
http://www.tivoli.nl/agenda
http://www.cultuurpodiumboerderij.nl/content/view/59/66
http://welcome.sunshineconcerts.be/
http://www.cafezuydema.nl/
http://www.gentjazz.com/nl
http://www.bospop.nl/Page/399611_timetable-bospop-2011.aspx
http://www.texfree.nl/
http://www.northseajazz.com/nl
http://www.cactusfestival.be/2011/index.html
http://www.openluchttheater.be/
http://www.goorblues.com/blad2.html
http://www.therambler.nl/index.php?limitstart=10
http://www.stichtingb4music.nl/blierock
http://www.bigrivers.nl/site/new_bigrivers_site
http://hoeverock.wordpress.com/
http://home.wanadoo.nl/cafe.tomtom
http://www.brbf.be/
http://www.013.nl/
http://www.blueskantoor.nl/
http://www.derodepimpernel.nl/paginas/agenda.html
http://www.013.nl/
http://hoeverock.wordpress.com/
http://www.cafedaniels.nl/agenda.html
http://www.rhythmnbluesfestivalantwerpen.com/Intro.html
http://www.blommenkinders.nl/
http://www.cafewilhelmina.nl/
http://www.openluchttheater.be/
http://hoeverock.wordpress.com/
http://www.paradiso.nl/web/show
http://www.blueskantoor.nl/
http://www.sfinks.be/programma.php
http://www.derodepimpernel.nl/paginas/agenda.html
http://www.myspace.com/cafedeweegbrug
http://www.brielleblues.nl/
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10-17/07 Big Rivers Festival div. locaties centrum Dordrecht NL

John F. Klaver Band, Wouter Hamel, WC Experience, Mark Foggo, Hillbilly Hellcats, Bradley’s Circus, Filthy Nelly,

 Nina van Horn, Voodoo Swing, The Embrassibles, Ruben Hoeke Band, Dwayne & the TexMeXplosion,

 The Display Team, Tinez Roots Club, Big Will & The Bluesmen, Moonlight Trio, Jay Jay’s Border Jazzmen,

 Fat Harry & the Fuzzy Licks, FOG Blues Band, Nationaal Jeugd Jazz Orkest o.l.v. Benjamin Herman

12/07 Funhouse Band Hoeverock in ‘t Park Ontmoetings-centrum Olsene B

14/07 J.D. McPherson Tom Tom Heythuizen NL

15-17/07 Belgium Rhythm & Blues Festival Peer B

Vrijdag Tollos, Rusty Roots, Doghouse Sam & his Magnatones,Belgian Blues All Stars

Zaterdag Charlie Cruz & The Lost Souls, Last Call, JD Mc Pherson, The Paladins, Ian Siegal & The Mississippi Mudbloods,

 Triggerfinger, The Black Crowes

Zondag The Catsmokes, King King, Sharrie Williams & Band feat. Sax Gordon, Robert Randolph & The Family Band, Kitty,

 Daisy & Lewis, Ray Manzarek & Robby Krieger of The Doors, Brian Setzer’s Rockabilly Riot.

16/07 Ray Manzarek & Robby Krieger of The Doors Popcentrum 013 Tilburg NL

16/07 Tuff Enuff Time Out Roosendaal NL

17/07 The Blue Monkeys De Rode Pimpernel Den Bosch NL

19/07 Macy Gray Popcentrum 013 Tilburg NL

19/07 The Trebleshooters Hoeverock in ‘t Park Ontmoetings-centrum Olsene B

17/07 Bas de Haan café Daniels Wageningen NL

23-24/07 Rhythm & Blues Festival Antwerpen Boeienweide Antwerpen B

Elvin Bishop, James Hunter, Howlin’ Bill, Philip Sayce, Rusty Roots,The Roadrunners, The Baboons,

 Nico & The Rhythm Dudes

24/07 Blommenkinders festival Vrouwenhof Park Roosendaal  NL

Magic Franky & Johnny V's Atomic Galaxy, Ten Years After,diverse tribute bands

24/07 Blues Plein Café Wilhelmina Eindhoven NL

Juke Joints, R.J. Mischo, King Mo enn Henrik Freischlader, Mississippi Delta Brothers

26/07 Josh Stone OLT Rivierenhof Deurne B

26/07 The Vipers Hoeverock in 't Park Olsene B

28/07 Jonny Lang Paradiso Amsterdam NL

29/07 Dana Fuchs Band Zomerterras 't Hof/Oranjepark Vlaardingen  NL

29-31/07 Sfinks Mixed Festival Festivalterrein Boechout Antwerpen B

Robert Soko, Stereo Partizan, Emir Kusturica, Soulshakers, Bugalu Sound, Awza, Ayarkhaan, Sooeun Kwak,

 Les Etoiles du Ballet Royal  du Cambodge, Maguaré, Lëk Sèn, Ghalia Benali - Romeo & Leila, Ayfer Duzdas,

 Rubén Blades, Alpha Blondy, Systema Solar, Rebel Up!, Joaquin Diaz, Khaira Arby, Bomba Estéreo, Hindi Zahra,

 AfroCubism

31/07 Blues Motel De Rode Pimpernel Den Bosch NL

31/07 Bas de Haan Café de Weegbrug Roermond NL

31/07 Brielle Blues Centrum  Brielle NL

Dickey Greenwood Band, Fat Harry & The Fuzzy Licks,Little Louis, Magic Frankie & the Blues Disease,  Juke Joints,

 Captain Gumbo, Bradley’s Circus, Julian Sas, Dede Priest,Big Bang Boogie, The Blue Stones

Fine tattoo works
Nieuwe Haagdijk 4 Breda

Tel: 076-5208738
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4 - 7/08 Dranouter Festival Festivalterrein Dranouter B

Ben L ‘Oncle Soul, Eva Deroovere, Salvatore Adamo, The Leisure Society, Band of Gypsies, The Magic Numbers,

 Ozark Henry, Hannelore Bedert, Katzenjammer, The Jayhawks, Grant Lee Buffalo, Rodrigo y Gabriela, Balthazar,

 Amy McDonald, Jef Vanuytsel, Ann Pierle & White Velvet,  Oi va Voi, Lady Linn & Her Magnificent 7, Arsenal,

 The Webb Sisters, Johnny Flynn,  Luka Bloom, Milow, John Grant, Mercedes Peon, Tiger Lily, Guidewires,Scott

 Matthews,Ben Harper, CW Stoneking, Adrian Edmondson & the Bad Shepherds, Villagers, Eli Paperboy Reed,

 Bony King of Nowhere, I Am Kloot, Urban Voodoo Machine, Moddi, Rocio Marquez, e.v.a.

5 -7/08 Blues Oan Daa Stoazze Koning Albertplein Hamme B

The New Candy Red Blues Band, The Smokey Midnight Gang, Scotch ‘n Soda, Marino & His Houserockers,

 Moonshine Playboys, Elmore D Band, Matyas Prybojszki, Karen & Jeanny Carrol & The Fever’d Soul Band

05/08 The Wildcards The Rambler Eindhoven NL

06/08 Lightnin’Guy plays Hound Dog Taylor Borderline Diest B

06/08 Oetsloven Blues Festivalweide, Oetslovenstraat Wellen B

Smokin’ Stew, Nightlife, Kirri Willie & Le Magasin Dangereux, The Rocketeers.

09/08 Hans Dulfer Dance Band PalmParkies, Valkenbergpark Breda NL

11/08 Eli Paperboy Reed Tivoli Utrecht NL

12/08. Smokey Midnight Gang OLT Rivierenhof Deurne B

12-15/08 Jazz Middelheim Park Den Brandt Antwerpen B

Trio Grande feat. Matthew Bourne, Brussels Jazz Orchestra met Bert Joris, John Zorn’s Book of Angels,

 Toots Thielemans Quartet with Kenny Werner, Oscar Castro-Neves & Airto Moreira,  Uri Caine solo, Mycale,

 Bar Kokhba, Masada sextet, The Pocket Jazz Orchestra feat. Dave Douglas, Lady Linn & her Magnificent Seven,

 AllenToussaint & Marc Ribot Duo, Jamie Cullum, Omar Sosa, Fred van Hove Ochot Octet, Randy Weston’s

 African Rhythms, Liberation Music Orchestra.

13/08 Big Bam Boom Band motorcamping D’n Toerstop Melderslo-Horst a/d Maas NL

13/08 Blues happening Festivaltent, Grote Markt Zelzate B

Ed & The Gators, Professor Deaf & The Swingaholics, Keith Dunn Band, Eamon McCormack.

14/08 Jinx café Kaatje Oss NL

14/08 From the Ashes of The Hoodoogang De Rode Pimpernel Den Bosch NL

14/08 Lil’Mo & The Unholy Four The Rambler Eindhoven NL

14/08 Midlake + The Boney King of Nowhere OLT Rivierenhof Deurne B

17/08 Ray Cashman The Lane Oostburg NL

17/08 Arno OLT Rivierenhof Deurne B

19/08 Scotch ’n Soda Madoufestival Koolskamp B

19/08 Gregor Terror & The Calypso Gigolos OLT Rivierenhof Deurne B

North Side Big Band

19-21/08 Swing Festival Festivalterrein Wespelaar B

The DeVilles, Bradley’s Circus, The Animals & friends feat. Spencer Davis, Krissy Matthews Band, Cashman,

 Lightnin’ Guy & The Mighty Gators,  Big Bill & Friends, Saint Jude, Garland Jeffreys, Amazing Bear,

 Lil’ Mo & the Unholy Four, Michael Dotson, Hamilton Loomis, Jesse James King

19-21/08 Jazz Festival Delft NL

Ntjam Rosie, Jungle by Night, Marzio Scholten, Mr. Boogie Woogie, Big Will & The Bluesmen,

20/08 Matchless Blue Mustang Sally Sittard NL

20/08 Howling Bill De Roma Borgerhout/Antwerpen  B

20/08 Caro Emerald OLT Rivierenhof Deurne B

20-21 /08 Drijff inn Festival centrum Giethoorn NL

The Motives & Matt Taylor, Prof. Deaf, Rusty Roots Project, Ian Siegal, JJ Sharp, Blues Lee, Ruud Weber,

 Michael Dotson, Fried Bourbon, Cuban Heels, Jay Tamkin, Tiny Pete Pure, e.v.a.

http://www.festivaldranouter.be/
http://www.bluesoandaastoazze.com
http://www.therambler.nl/index.php?limitstart=10
http://www.the-borderline.be/events.html
http://www.oetslovenblues.be/site/
http://www.parkies.net/2010/08/hans-dulfer-dance-band/
http://www.tivoli.nl/agenda/informatie/atid/234423/datum/do-11-aug-2011/titel/ELI+PAPERBOY+REED
http://www.openluchttheater.be/
http://www.jazzmiddelheim.be/
http://www.toerstop.nl/Agenda-en-Bands/
http://kanaalblues.webs.com/
http://www.cafe-kaatje.nl/?rub=11&page=257
http://www.derodepimpernel.nl/paginas/agenda.html
http://www.therambler.nl/index.php?limitstart=10
http://www.openluchttheater.be/
http://www.the-lane.nl/page.asp?langue=NL&DocID=69499
http://www.openluchttheater.be/
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/madoufestival/03f283af-d3c6-4b25-a66f-8bf2af94afe1
http://www.openluchttheater.be/
http://www.swingwespelaar.be/
http://www.jazzfestivaldelft.nl/
http://www.cafemustangsally-sittard.nl/
http://www.deroma.be/index.cfm?PageID=19613
http://www.openluchttheater.be/
http://www.muziekingiethoorn.nl/artikel/blues/blues
http://www.festivalzeeltje.nl/home.html
http://www.zebrafestival.nl/
http://programma.mezz.nl/Program.aspx?id=25453
http://www.cafe-kaatje.nl/?rub=11&page=258
http://www.openluchttheater.be/
http://www.myspace.com/cafedeweegbrug/shows
http://www.debosuil.nl/activiteit.php?act=698
http://www.gevarenwinkelfestival.be/pages/news/
http://www.culemborgblues.nl/Historie/2011/hist2011.htm
http://www.joostbergsma.nl/fotokunst/WBS/?pagina=BKagenda.php&pid=43&do=bekijk&event=840
http://www.joostbergsma.nl/fotokunst/WBS/index.php?pagina=bands.php&do=bekijk&bandid=144&pid=11
http://www.vlaegelke.nl/OnsCafe/AgendaLiveMuziek/tabid/76/Default.aspx
http://programma.mezz.nl/Program.aspx?id=25463
http://therambler.nl/index.php?view=details&id=474%3A%E2%82%AC6%2C-&option=com_eventlist&Itemid=1
http://www.derodepimpernel.nl/paginas/agenda.html
http://www.trixonline.be/site/content/programma.asp?id=867
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20 /08 Festival ’t Zeeltje Festivalterrein Grote straat Deest (bij Tiel) NL

FOG Blues Band, Jan Palthe & Friends, The Wild Romance, Quotation, Dookie, Stennes, The Rock on the Road Show.

20 /08 Zebra Festival De Bunker Gemert NL

Tinez Roots Club, Bluegrass Boogiemen, Richard van Bergen, JPK Band, Dr Rock, Duffhues, Hangover Sunday,

 Hummingbirds, Woody & Paul, Vanderbuyst, e.v.a.

21/08 The Campfire Collaboration Mezz (terrasconcert) Breda NL

21/08 F.O.G. Blues band café Kaatje Oss NL

24/08 Nneka OLT Rivierenhof Deurne B

26/08 Pat McManus band café De Weegbrug Roermond NL

26/08 George Kooijmans & Frank Carrillo De Bosuil Weert NL

26 - 27/08 (Ge)Varenwinkel Festival Festivalterrein Herselt B

Kirri Willy & Les Magasin Dangereux, Guitar Ray & The Gamblers, Cheap Killers, Janiva Magness,

 Barefoot & The Shoes, The Jolenes, Doghouse Sam & his Magnatones, The Delta Saints, Lil Mo & The Unholy 4,

 Smokin' Joe Kubek & Bnois King, Mud Morganfield & The Dirty Aces

27 /08 Culemborg Blues Culemborg NL

Blacktop, 24 Pesos, Henrik Freischlader, Ruben Hoeke, Oli Brown, Twelve Bar BB, Coen Wolters,

 Lightnin’ Guy & The Mighty Gators, Jay Tamkin Band, Bluesmotel, The Veldman Brothers, Trouble No More,

 Bas de Haan, The Chicago Hot Rods,John F. Klaver Trio, Robin & The Bad Man, Kids in the Blues,

 Blues on the Rocks, Morblus,

27 /08 RAW Blues Arendshof Oosterhout NL

27 /08 Clarksdale Time Out Roosendaal NL

27 /08 X-ray Blues band café ‘t Vlaegelke Geleen NL

28 /08 Rue Royale Mezz (terrasconcert) Breda NL

28 /08 The Delta Saints The Rambler Eindhoven NL

28 /08 Woodie & The Bluepeckers De Rode Pimpernel Den Bosch NL

30 /08 The Bellrays Trix Antwerpen B

Dr. Groove’s Blues ‘n Roots kalender Augustus

2011
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Deze maand weer een CD van eigen bodem: het derde album
van de Shiner Twins. Ook dit album zal de komende maand
weer uitgebreid te horen zijn in café De Kleine Wereld. Het
toeval wil, dat tijdens het laatste jazzfestival de band op het
podium naast De Kleine Wereld acte de presence hee gegeven,
een betere kennismaking kun je je niet wensen. Een nieuwigheid
is dat de CD Van De Maand voortaan ook –in beperkte mate
en in samenwerking met Roots Mail Music- in De Kleine Wereld
te koop zal zijn.

SHINER TWINS – FOUR SOULS, ONE HEART

[door Rob Bouterse].

Als er de laatste tijd één album op de markt is verschenen dat letterlijk met bloed, zweet en tranen tot stand is gekomen, dan
is dat wel “Four Souls, One Heart” van de Shiner Twins.
Toen de opnames in een vergevorderd stadium verkeerden, brandde de Sylvester-studio van Erik Spanjers af. Niet alleen
alle opnameapparatuur ging verloren, ook het rijke toetsenarsenaal van broer Roel Spanjers, gastspeler op dit album, het
drumstel van Jody van Ooijen en tal van andere instrumenten gingen in vlammen op. Gelukkig waren van de masters van
het album back-ups gemaakt en kon het album zonder al te veel “kleerscheuren” worden voltooid. Het zou echter niet bij
deze ene tegenslag blijven: tijdens een optreden op 2 Paasdag wordt bassist Dick Wagensveld door een hartstilstand getroffen
en overlijdt ter plekke.
De band is echter niet bij de pakken neer gaan zitten en het album ligt inmiddels in de winkel; de titel hee door de geschetste
omstandigheden wel een extra lading gekregen en dat het opgedragen is aan Dick mag duidelijk zijn.
De Shiner Twins: door velen gezien als dé toonaangevende rootsband van Nederland. De band is ontstaan als begeleidings-
band van de Amerikaanse zanger Malford Milligan voor zijn Europese toernee’s. Toen dit avontuur in 2003 achter de rug
was, is de band op “eigen kracht” verder gegaan en is nu toe aan haar derde album. In Breda hee  ze ‘slechts’ op de laatste
drie Breda Jazz Festivals opgetreden, in 2007 voor de SR&BB bij De Beijerd en tijdens de Breda Blues Night 2008. Daarnaast
hee het kloppend hart –de gitaristen en komponisten van de meeste songs Jack Hustinx en Richard van Bergen- als

CD VAN DE MAAND

Juli

VOOR AL UW BLUES

& ROOTS MUZIEK !

ROOTS MAIL MUSIC
Van Goorstraat 4

4811HJ Breda (NL)

Tel. 076-5222235

Fax. 076-5200201

info@rootsmailmusic.com

www.rootsmailmusic.com

SHO P & MA ILO RD ER





SR&BB
STICHTING RHYTHM & BLUES BREDA

acoustisch duo eenmaal zijn opwachting gemaakt in het T-Huis en hee Richard van Bergen met Rootbag ook de affiche
van de Breda Blues Night 2010 gesierd.
Na de albums “All In Store” uit 2006 en “Southern Belles” uit 2008 laat  “Four Souls,One Heart” horen dat de band een enorme
progressie hee doorgemaakt.
Zoals gebruikelijk is ook deze cd weer een reis door de muziekgenres van het zuiden van Amerika. Een prachtige song is het
door Richard van Bergen geschreven “See You In My Dreams”. Sfeervol, met mooie samenzang en voorzien van prachtige
slidegeluiden. Diezelfde ingrediënten komen terug  in “She Can Feel”, met een rustig “babbelende” wah-wah…; alweer een
voltreffer. Ook de Tex-Mex elementen mogen natuurlijk niet ontbreken: Jack en J.W. Roy zorgen hiervoor in “Driin’ “,
waarin een relaxt Texaans-Mexicaans border-line sfeertje neergezet wordt. Een heerlijke tearjerker in de traditie van Ry
Cooder met Flaco Jimenez. Ook Malford Milligan is zijn oude begeleidingsband nog niet vergeten en draagt een steentje bij
in de openingstrack “Never Take No For An Answer” en in “Hold On”. Deze songs zijn in Willie Nelson’s Pedernales Studio
in Texas opgenomen.
Naast Malford Milligan hebben in Texas ook de gospelzangeressen Glenda Dotson en Sheree Smith een bijdrage geleverd,
hetgeen vooral op “Great Day” zorgt voor een authentieke gospelsfeer.
De bijdragen van Roel Spanjers op de diverse toetsen en harmonica-man Gait Klein Kromhof maken het album kompleet.
Kortom, een veelzijdig album en een “must have”!

CD VAN DE MAAND

Augustus
[door Rob Bouterse]

Voor de CD van de maand augustus steken we de oceaan weer eens
over en komen we bij Susan Tedeschi en Derek Trucks uit. Hun
eerste album “Revelator” zal in augustus, zoals elke CD van de
Maand, centraal staan in café De Kleine Wereld.

TEDESCHI-TRUCKS BAND - REVELATOR

“every night I pray | that you’ll come back today | and hold me like
you used to do | every night I spent | just waiting on your scent | needing
just a trace of you”.

Wie deze tekst [uit de song “Until You Remember”] leest, begrijpt
dat mevrouw Tedeschi en meneer Trucks huis en hard delen.
Inmiddels zijn ze ook op het podium een twee-eenheid geworden.
De kreatieve boreling, die uit de ‘fusie’ tussen de Susan Tedeschiband en de Derek Trucksband is voortgekomen heet dan
ook niet voor niets ”Revelator”. Op dit album neemt Tedeschi alle lead-vocalen voor haar rekening en opereert DTB-zanger
Mike Mattison als harmony-zanger; daarnaast hee hij aan drie nummers meegeschreven. Aangezien Tedeschi zelf ook niet
onverdienstelijk gitaar speelt, krijgt Trucks meer ruimte om zijn slde-spel te etaleren. Dit krijgt echter nergens de [storende]
overhand. Ook de speelduur van de afzonderlijke nummers blij binnen de perken: nergens loopt het uit op ellenlange solo’s
of gitaarduetten. Het is mede daardoor een mooie plaat geworden: het blij blues maar door een goede mix van blues, funk,
rock en een vleugje gospel worden de grenzen op een heel prettige wijze verlegd, ook door de uitgekiende keuze aan nummers
en het subtiel gebruik van blazers. Het album is geproduceerd door Trucks en Jim Scott [die ondermeer werkte met Johnny
Cash, Red Hot Chili Peppers en Wilco]. Zelf noemen Tedeschi en Trucks het “een evolutie van de dingen die we hiervoor
afzonderlijk hebben gedaan; het is allemaal wat meer doordacht”. Het album opent met het funky “Come See About Me”,
gevolgd door het op de hammond van Ko� Burdridge gedragen “Don’t Let Me Slide”. Het rustig kabbelend begin van “Bound
For Glory” werkt dankzij het spel tussen de blazers en de slidegitaar naar een mooie climax toe. Zo is het met veel nummers:
enigszins ingetogen, nergens spat de muziek de speakers uit. “ese Walls” hee zelfs iets mystieks door het gebruik van de
Sarode en de Tabla, instrumeten die veel in de klassieke Hindoestaanse muziek gebruikt worden. “Love Has Something Else
To Say” is daarentegen weer een funky uptempo nummer met een mooie wisselwerking tussen hammond, blazers, slide en
de zang van Tedeschi, Mattison en David Ryan Harris. Kortom, een mooi uitgekiend album. Fervente “scheurende
slide-gitaarfans” zullen echter naar iets anders moeten uitkijken.
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Maar weinig mensen zullen het oneens zijn met de stelling dat Van Morrison een van de grootheden uit de popmuziek

is. Over smaak valt altijd te twisten, maar de man hee toch echt een berg super platen uitgebracht en werkelijk
fantastische songs geschreven, waarmee hij van onschatbare invloed is geweest op vele andere artiesten, bands, zo niet

de gehele muziek van na de 1960’s. Wie kent niet: “Gloria ”, “Domino”, “Brown eyed Girl,”, ”Moondance”, of “Have I

told you lately that I love you” ?

De topplaten van Van the Man liggen echter al weer heel wat jaren achter
ons – begrijp me niet verkeerd -  een echt slechte plaat hee hij nooit
afgeleverd, maar de recente platen zijn er toch vooral voor de verstokte
fans. Keep it simple, uit 2008 is zo’n voorbeeld. Een plaat die teruggaat
naar z’n vroegere jaren, maar waarop vooral het volkomen misplaatste
dameskoortje veel roet in de groeven strooit.
Maar niet getreurd, voor de echte lieebbers was er in 2008 het verheu-
gende nieuws dat een aantal platen in een geremasterde serie opnieuw
zouden worden uitgebracht. Liefst 29 albums uit de Polydor periode
zouden in de loop van de twee volgende jaren worden uitgebracht in 4
series.  Een fantastische catalogus, die begon met Tupelo Honey in 1971
en eindigde in 2003, toen Morrison overstapte naar een ander label. En
passant zou in deze serie de dubbel cd ‘e story of ‘em’ worden
meegenomen, met alle essentiële nummers uit de em periode.
Overigens begon Morrison’s solo carrière niet bij Polydor, maar bij
Warner. In de periode 68-73 maakte hij zes albums voor dit Amerikaanse
label, waarvan twee tot de allerbeste behoren die Morrison ooit gemaakt
hee. Lieebbers zitten al tijden te wachten op de remasters van Astral Weeks en Moondance en moeten het nog steeds doen
met de uitgaven uit de prehistorie van het cd tijdperk.
In 2009 is overigens wel het album Astral Weeks , live at the Hollywood Bowl  uitgebracht op het ‘Listen to the Lion’ label,
met twee bonustracks. De eveneens aangekondigde DVD van deze live uitvoering is nooit meer uitgebracht.
In 2008 startte Van een eigen platenmaatschappij, Exile. Om deze maatschappij meteen goed weg te zetten werd begonnen
met de release van geremasterde classic albums. Wat we toen wisten was dat ze zouden uitkomen in 4 delen, dat iedere
afzonderlijke heruitgave ook een bonustrack zou bevatten, dat de remasters kwamen van de originele analoge banden en
voorzien van het oude hoesontwerp met de teksten van de liedjes. Tussen februari en juli 2008 zijn de eerste twee series met
14 albums inderdaad uitgekomen. Tussendoor verscheen ook het eerder genoemde Keep it simple.
Vanaf dat moment echter liep het project spaak. Niemand weet de echte reden, maar het derde en vierde deel is nooit
uitgekomen. Een gerucht is dat Van een nieuwe deal had gesloten met EMI, omdat hij ontevreden zou zijn met de promotie
van zijn nieuwe CD’s en ook een nieuw platenlabel had opgezet:‘Listen to the Lion Records’ (naar de gelijknamige titel van

Van Morrison – Remastered

http://www.CDJAPAN.CO.JP
http://www.freewheeler.web-log.nl/
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een nummer op het live album Ít’s too late to stop now).  Dit zou de reden
van het cancellen van de remaster-series kunnen zijn. Een andere veron-
derstelling was dat met de nieuwe samenwerking met EMI ook het
uitbrengen van de series zou worden hervat, want ze liggen waarschijnlijk
wel al ergens op de plank en iemand zal toch graag zijn investering willen
terugverdienen. Maar sindsdien is er niets meer gebeurd, laat staan
vernomen. Intussen is een groot deel van de eerste twee series al uitver-
kocht en niet meer leverbaar. De laatste remaster Hard Nose the Highway
kost momenteel op internetwinkels al gemiddeld zo’n 50 euro.
Het is opvallend dat er ook nauwelijks tot geen informatie te verkrijgen
is. Op websites valt te lezen dat enkele betrouwbare en loyale fansites van
het web zijn verdwenen. De sites die nu nog bestaan zijn bescheiden van
opzet en vooral al lang niet meer bijgewerkt. Het meest opvallende is echter
dat het enige betrouwbare informatiekanaal, de officiële website van Van
Morrison, al tijden lang op ‘zwart’ staat. Het gee nog maar eens aan hoe
ondoorgrondelijk de wegen van Van the Man zijn en hoe weinig we van
hem weten. Zeldzaam is daarom nog steeds het interview wat Candy
Dulfer met hem had in 2007 (te zien op YouTube).
Maar terug naar de remasters. Eén van de 14 uitgekomen albums is het
geweldige live-album A Night in San Francisco.  Deze dubbel CD is
samengesteld uit concerten in San Francisco en Petaluma, die op 12 en 18
december 1993 plaatsvonden. Het album gaat terug naar de oorsprong
van de muziek die Van Morrison het meest hee beïnvloed: de Rhythm

and Blues. Om dit allemaal live ook mogelijk te maken hee hij een keur
aan muzikanten verzameld, waaronder John Lee Hooker, Jimmy Wither-
spoon, onze eigen Candy Dulfer en Georgie Fame op Hammond orgel.
Verder levert zijn dochter Shana een vocale bijdrage in Beautiful Vision.
De Ierse zanger Brian Kennedy was in die periode de tweede zanger en
zijn hoge stemgeluid past wonderwel goed bij het wat nasale stemgeluid
van Van. Ook aanwezig en toen nog onbekend was James Hunter, die nu
met een eigen band een uitstekende live-reputatie hee opgebouwd. (Wie
in de hierop volgende jaren de Van Morrison band in deze samenstelling
live hee mogen meemaken, mag zich tot de gelukkigen prijzen, want dit
waren zijn beste live-shows ooit en duurden soms wel 2 ½ uur!)Veel tracks
op het album zijn medleys, waarin de verschillende gastmuzikanten hun
vocale bijdragen leveren. Wat het album ook bijzonder maakt is dat Van
zichzelf hee gereduceerd tot een onderdeel van een grote show en een
‘master of ceremonies’ het geheel aan elkaar laat praten. De geremasterde
versie verscheen in juni 2008 en bevat de bonustrack Cleaning Windows,
ook een live opname.
Deze dubbelaar is een absolute aanrader!

Voor een overzicht van de geremasterde albums en de beschikbaarheid
kan je vooral terecht op de Japanse site CDJAPAN.CO.JP.
Een informatieve Van Morrison site met verwijzingen naar YouTube
�lmpjes is: www.freewheeler.web-log.nl/

Kom op! Exile, Polydor, EMI, Listen to the Lion Records of meneer
Morrison zelf: Uitbrengen die hap en wel snel graag!

Door Anton Verbeek

http://www.CDJAPAN.CO.JP
http://www.freewheeler.web-log.nl/
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Op een druilerige donderdagavond in 1998 aan de toog van café
De Krol werd tussen pot en pint besloten om in het gehucht
Varenwinkel (Herselt) een festival op te richten. De vzw
"(Ge)Varenwinkel-City" kreeg gestalte en onder impuls van de
plaatselijke "Blues Doctor" werd besloten de eventuele winst aan
een goed doel te schenken. Enkele bevriende bands sprongen
meteen mee op de kar en de 1ste editie van het (Ge)varenwinkel
Blues & Roots festival was een feit. Dankzij de steun van sponsors,
de inzet van talrijke vrijwilligers en een �inke dosis kwalitatief
hoogstaande muziek is het evenement de jongste jaren uitgegroeid

tot hét gezelligste muziekfestival van de regio. Dit jaar is het festival toe aan de 14de editie.
Dankzij een uitnodiging van programmeur Bruno Verhoeven maakten een aantal mensen van de SR&BB in 2005 voor het
eerst kennis met dit sympathieke festival. Dit beviel zo goed dat vanaf toen jaarlijks een afvaardiging uit Breda naar
Varenwinkel afreist (’t is maar een vijf kwartiertjes rijden als het verkeer meezit) en inmiddels zijn er vele Brabanders en
andere Nederlanders gevolgd ; Een toffe en relaxte sfeer, een goede en gezellige camping, lekker ontbijtje, democratische
prijzen, maar vooral  het immer verrassende programma zorgen daar steevast voor.
Ook dit jaar weer een aantal mooie namen plus een aantal verrassingen, zoals b.v. Top-bands: Janiva Magness,
Smoking Joe Kubek & Bnois King en Mud Morgan�eld (zoon van Muddy Waters) en voor ons onbekenden als:
Guitar Ray uit Italie, e Jolenes uit Engeland, Little Mo & the Unholy en e Delta Saints uit de USA, zullen  zo goed als
zeker weer voor spektakel en surprise gaan zorgen!

Programma 2011:

Vrijdag 26 augustus:

Kirri Willy & Le Magasin Dangereux (B)
Cheap Killers (B)
Guitar Ray & e Gamblers (It)
Janiva Magness (USA)

Entree prijzen:
Vrijdag voorverkoop: € 18,-  Aan de kassa: € 20,-
Zaterdag voorverkoop: € 25,- Aan de kassa: € 30,-
Weekend ticket voorverkoop: € 35,-  Aan de kassa: € 40,-

Meer info, bestellen van tickets, routebeschrijving enz. www.gevarenwinkelfestival.be

Zaterdag 27 augustus:

Barefoot & e Shoes (B)
Doghouse Sam & His Magnatones (B)
e Jolenes (UK)
e Delta Saints (USA)
Smokin’ Joe Kubek & Bnois King (USA)
Lil’Mo & e Unholy Four (USA)
e Mud Morgan�eld Band (USA)

[door: Rob Bouterse]

We gaan terug naar 1975, als de Charlie Daniels Band een hit hee met “e South’s Gonna Do It Again”. Het is de opmaat
voor een nieuwe stroming in de muziek die de boeken in zal gaan als Southern Rock en als tegenhanger fungeert voor de
opkomende disco-dictatuur en de California-sound van bands als de Eagles. Stevig gitaarwerk vormt de basis van deze stijl,
met als bekendste voorbeelden de Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, e Marshall Tucker Band, e Outlaws, Little Feat
en nog een handjevol meer. Bands vaak met twee, drie leadgitaristen met regelmatig ellenlange solo’s als gevolg.
Nu ruim 35 jaar later krijgt de voorspelling van Daniels –inmiddels 75 en nog steeds aktief- “the south’s gonna do it again”
opnieuw gestalte door de opkomst van �ink wat jonge bands die het stokje aan het overnemen zijn van de oude garde. Deze
generatie mag dan wel geïnspireerd zijn door hun voorbeelden, zij opereert wel meer buiten de geëffende paden van hun
voorgangers. Een voortrekkersrol hierin wordt zeker door het Fat Possum Label gespeeld, die het aandur de “nastiest,
punkiest authentic bakwoods blues” in jaren uit te brengen. Door sluwe marketing, hip-hop remixes én met de steun van
rockers als Iggy Pop, Jon Spencer en oude Mississippi-helden als R.L. Burnside en Junior Kimbrough wordt een nieuw en

THE NEW SOUTHERN ROCK
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jong publiek aangeboord. Zij spelen dezelfde rol als destijds Sonny Boy Williamson en T-Bone Walker deden voor
bijvoorbeeld de Allman Brothers.
Een korte ronde langs een aantal van deze New Southern Rockbands brengt ons bij de volgende namen. Niet alle bands
komen ook daadwerkelijk uit het Zuiden, maar vertegenwoordigen wél de stijl die met de uitdrukking Southern Rock bedoeld
wordt.

NORTH MISSISSIPPI ALLSTARS
North Mississippi Allstars bestaat uit de broers Luther en Cody Dickin-
son en Chris Chew en draait al sinds 1996 mee. In het begin putten de
band vooral uit het repertoire van R.L. Burnside, Junior Kimbrough en
Othar Turner, maar voegden daar wel hun eigen sausje aan toe. Hun
stijl, die een beetje het midden houdt tussen de Mississippi Hill Country
Blues en het geluid van de Allman Brothers is in de loop der jaren niet
bijzonder veranderd, maar wel sterk verbeterd. De hele rauwe randjes
uit de beginperiode zijn er wat af en het resultaat zoals we dat op “Keys
To e Kingsom” horen mag er dan ook zijn. Dit album volgt ook op
een periode waarin de broers Dickinson deels hun eigen weg gingen, zo
maakt Luther ook deel uit van de Black Crowes. Een �ink aantal
“bekende namen” delen in de feestvreugde: zo horen we Mavis Staples,
Ry Cooder, Alvin Younblood Hart en Spooner Oldham voorbijkomen.
Dit album omvat een breed scala aan invloeden: met Blues, Roots,
Boogie, Country, Rock ‘n’ Roll, Swamp, en Southern Rock ademt de plaat
de broeierige sfeer van het Zuiden van de VS uit en levert een eerlijke
rootsplaat op. De titel gee duidelijk het thema ”het leven en de dood” aan. Niet zo vreemd, als je bedenkt dat hun producer
en vader van Luther en Coby Jim Dickinson in augustus 2009 overleed. Het levert een mooi eerbetoon op aan een begenadigd
producer, die werkte met talloze rootsmuzikanten. Zoals gezegd,  Luther Dickinson is tegenwoordig ook gitarist bij de e
Black Crowes, wat je een beetje terughoort in de openingstrack “is A’way”. Toch klinkt Keys To e Kingdom authentieker,
minder retro. Van de twaalf nummers, is er één een cover en wel Dylan’s “Stuck Inside e Mobile With e Memphis Blues
Again”, die door de Allstars in een Memphis Bluesjasje is gegoten. Nummers als “e Meeting” [met Mavis Staples] en “Ain’t
No Grave” [met Ry Cooder] klinken daarentegen weer bijna als een gospel. Opvallend is het veelvuldig gebruik van de slide,
maar nergens loopt dit uit op irritant doordrijvende solo’s. De ene keer in een bescheiden begeleidende rol, dan weer
uitmondend in prachtige korte soli.
“Keys To e Kingdom” is een mooi album geworden voor lieebbers van eerlijke, zompige rootsrock uit de Delta.

BACK DOOR SLAM
Deze band is geformeerd rond de zanger-gitarist Davy Knowles. De bandnaam is aomstig van de gelijknamige song van
Robert Cray. Hoewel dit jonge trio [het zijn nog vroeg twintigers] van het eiland Man komen is dat geen belemmering om
zich in het southern rock geweld te storten. Hun debuutalbum “Roll Away” scoorde hoog in de VS met een sound die leunt
op het vroege werk van de Allman Brothers en dat van Derek + e Dominos. Op “Outside Woman Blues” van de Cream
na staat er alleen eigen werk op dit album. Ze hebben inmiddels al voor de camera’s van Austin City Limits gestaan en dat
hee weer voor de nodige clips op You Tube gezorgd. Ook op hun website www.davyknowles.com vind je uitgebreide info
van deze band.

MORELAND AND ARBUCKLE
Moreland and Arbuckle is een trio uit Kansas en hee zich een stijl eigen gemaakt die zich beweegt tussen de Delta en Hill
Country Blues doorspekt met een stevige dosis rock and roll. Dustin Arbuckle [zang en harmonica], Aaron Moreland [gitaar]
e Brad Horner [drums] zijn de fakkeldragers geworden van de moderne Mississippi Juke Joint Sound zoals die al door R.L.
Burnside, T-Model Ford en Paul “Wine” Jones ontwikkeld was. De band ontveert een bassist, want ook na talloze audities
is ze er niet in geslaagd een kandidaat te kiezen. Hoewel de band zich verre houdt van de gevestigde namen en volledig haar
eigen weg kiest, behaalde ze toch de �nale van de prestigieuze International Blues Competition in Memphis en hebben hun
albums “Cane Valley Blues” en “Floyd’s Market” de band een enorme boost gegeven, die hen tours in de VS en Europa
opleverde.
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Gitarist en Rock-icoon Steve Cropper legt de laatste hand aan de CD
‘Dedicated’ een eerbetoon aan e 5 Royales.
Steve Cropper, uiteraard bekend van Booker T & e MG’s , Otis

Redding en Carla omas, tijdens De Stax-periode, is momenteel
de laatste hand aan het leggen aan de opnames van zijn debuut
solo-project bij 429 Records. ‘Dedicated’  is een welverdiend eerbe-
toon aan collega-gitarist ‘Lowman ‘Pete’ Pauling’ en diens pionier-
R&B groep ‘e 5 Royales’

e "5" Royales was een Rhythm and Blues band uit Winston-Salem,
North Carolina, die gospel, jump blues and doo-wop, combineerden.
Hiermee zetten zij een vroege en invloedrijke voetafdruk in de
evolutie van de Soul muziek. De meeste van hun R&B hits werden
opgenomen in 1952 en 53 en werden geschreven door hun gitarist  Lowman ‘Pete’ Pauling; Veel songs van deze band en
schrijver Pauling, werden later grote cover-hits, zoals “Dedicated to the one I love” (e Shirelles, e Mamas & e Papas),
"Tell the Truth" (Ray Charles) en "ink" (James Brown & e Famous Flames).  James Brown vormde zijn band in navolging
van e 5 Royales , en ook Eric Clapton noemt hen als belangrijke invloed. Mick Jagger coverde "ink" op zijn solo album
Wandering Spirit uit 1993.

Zelf al een legendarisch muzikant,brengt Cropper een ode aan de groep die de muzikale paden voor hem baande en er voor
zorgde dat zijn eigen geluid tot ontwikkeling kwam. Steve Cropper produceerde deze cd samen met  Jon Tiven en ze stelden
een ‘dreamteam’  van sessiemuzikanten samen; David Hood: bas, Spooner Oldham: piano en orgel, Steve Ferrone: drums,
Steve Jordan: drums & percussie, Neal Sugarman (e Dap Kings) en Tiven zelf, op sax.
Toen het nieuws van de aanstaande opnames van deze cd bekend werdt, meldde zich een �kse lijst met gastmuzikanten die
wel hun bijdrage wilden leveren: o.a. Lucinda Williams, Sharon Jones, Brian May, Steve Winwood, Bettye LaVette,

Delbert McClinton, Buddy Miller, Shemekia Copeland, B.B. King en Dan Penn vervullen gastrollen. Voor Steve Cropper
was de stap om een tribute cd te maken een volkomen logische: meer dan welke artiest ook, waren de 5 Royales  zijn eerste
inspiratiebron.

Cropper zegt hier zelf over: “Een onderdeel van ouder worden en daarnaast ook nog steeds kunnen musiceren, vloeit op een
gegeven moment uit tot een opleidingsproces voor de volgende generatie muzikanten. Ik heb zelf al 4 of 5 carrieres achter
de rug en ben blij dat ik nog leef. Als ik die jonge oren iets mee kan geven (want dat vragen ze ook altijd) van waar de
hedendaagse muziek zo’n beetje begon,en hun interesse kan wekken voor de ‘5 Royales’, dan heb ik toch iets voor elkaar
gekregen.”
Steve Winwood: “Steve Cropper is een echte legende, een van die groten, die niet alleen klassiekers schrijven, maar ze ook
nog eens spelen. Het was me een groot genoegen om op ‘Dedicated’ met hem
samen te werken en deelgenoot te zijn van een geweldige muzikale erfenis”.
‘Dedicated’ komt (in de USA) officieel uit op 5 juli 2011.

vertaling: Ger van Leent

Tribute to The 5 Originals

1. 30 Second Lover (w/ Steve Winwood)
2. Don't Be Ashamed (w/ Bettye LaVette & Willie Jones)
3. Baby Don't Do It (w/ BB King & Shemekia Copeland)
4. Dedicated To e One I Love (w/ Lucinda Williams &

Dan Penn)
5. My Sugar Sugar (w/ John Popper)
6. Right Around e Corner (w/ Delbert McClinton)
7. Help Me Somebody (Instrumental)
8. I Do ( w/ Brian May)
9. Messin' Up (w/Sharon Jones)

10. Say It (w/ Bettye LaVette)
11. Slummer e Slum (w/ Buddy Miller)
12. Someone Made You For Me (w/Dan Penn)
13. ink (instrumental)
14. Come On And Save Me (Leblanc and Sharon Jones)
15. When I Get Like is (w/ Lucinda Williams)

Track List:
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Ray Manzarek, mede-oprichter en toetsenist van e Doors en de
wereldberoemde slide-gitaar meester Roy Rogers, hebben samen een
nieuwe cd opgenomen getiteld: ‘Translucent Bues’.

Deze twee virtuozen hebben hun artistieke talenten gebundeld tot een
plaatopname die op vakkundige wijze Rock, Blues en een tintje Jazz samen
laat smelten tot een innovatief resultaat. ‘Translucent Blues’ staat bol van
de Soul, intensiteit en creatieve energie en is geinspireerd op teksten van
schrijvers zoals Jim Carrol, Warren Zevon en Michael McClure. Dit
album bevat songs met multi-gelaagde arrangementen, stylistische diepte
en stevige grooves.
Ray Manzarek zei zelf over dit album: “Dit is een frisse duik in de hedendaagse Amerikaanse Blues. Roy en ik gaan uit van
de Blues als unieke kunstvorm en geven er een 21 eeuwse draai aan. We werken met een ploeg grote Amerikaanse dichters:
Michael McClure, de beroemde beat dichter en goede vriend van Jack Kerouac en Allen Ginsburg; Jim Carroll van “De
Basketball Diaries”; Warren Zevon- de Londense weerwolf zelf- en Michael C. Ford de bekende L.A. Jazz-dichter en goede
vriend van Jim Morrison. Hun teksten zijn magni�ek, kort en bondig, van deze tijd en markant. Wat Roy en ik om hun
woorden heen geweven hebben zijn geen staandaard 12 maten songs, maar in feite leven ze en ademen in de donkere
ondergrondse wereld van de Blues! ‘Translucent Blues’
Roy Rogers voegt hier aan toe: “De samenwerking met Ray was een feestje van begin tot eind. We vonden niet alleen inspiratie
in de teksten en de muziek, maar het meeste  in elkaar, om iets moois te creeren. Voor mij is de Blues een muziekvorm die
zo complex is als maar kan- ofwel je voelt het of niet. Maar als je sommige van deze teksten net zo als de juiste  kruiden in
een lekker recept gebruikt, neemt deze muziek je mee op een heel andere weg. Stap in en rijd mee!

Ray Manzarek was altijd al de betere kant van e Doors. Goeie ouwe Jim Morrison krijgt dan wel de meeste aandacht, zoals
lead-zangers meestal krijgen, maar als puntje bij paaltje komt, was hij ook maar het jongetje met de poetische pretenties, die
er iets te veel van hield om ‘fucked up’ te raken.
Dus ik geloof dat als je e Doors met echte deuren zou vergelijken, dan  zou Morrison dat zware gedeelte zijn waar je niet
doorheen kunt kijken en Manzarek zou meer de scharnieren zijn; dat deel waar alles aan vast hangt en laat draaien.
Het feit dat hij en Roy Rogers nu een team gevormd hebben zou kunnen verklaren waarom er – in de goede zin van het
woord- een luchtje aan hangt, wat je bekend voorkomt.
En kniesoren, die zeggen dat er gebrek is aan echte gitaar-goden, die hebben waarschijnlijk nog nooit
hun oor te luisteren gelegd bij Roy Rogers; zijn slide-riffs zijn zo scherp dat ze een garnaal in een klap kunnen pellen.
Dit zijn zeer waarschijnlijk geen songs die je al eens eerder gehoord hebt, maar iets van binnen uit gee  je toch dat gevoel.
Alle tracks zijn goed doordacht en hebben de tijd nodig om de, voornamelijk blues getinte thema’s, te verkennen en die
varieren van Boogie Woogie tot vettige Delta en een enkele roots-rocker om de mix in goede balans te houden. Het nummer
‘Kick’ bevestigd mijn vermoeden dat de sax het meest sexy instrument is wat er bestaat. George Brooks die hier de tenor-sax
laat klagen, steelt daarmee de show. Dit nummer wordt gedragen door de ‘�irtende’ melodie en aangevuld door de smerige
‘dog-house’ teksten. ‘Blues in my shoes’ is een ander juweeltje met een pakkende, maffe, doch simpele tekst, die toch niet
‘plat’ wordt en b.v. ‘New Dodge City’ kan qua stijl en inhoud niet dichter bij een “Doors’ klassieker komen.
Mocht je zo iemand zijn die denkt al na twee nummers een mening te kunnen hebben, laat daar dan in ieder geval ‘As you
leave’  bij zitten ( het tweede kan zo goed als willekeurig gekozen worden) en met die twee songs heb je dan een aardige
steekproef gedaan. ‘As you leave’ is een broeierig, instrumentaal nummer  met een laag tempo; een beetje een buitenbeentje
t.o.v. de meeste songs op dit album, die voor het overgrote deel ‘up-tempo’ zijn.
Deze cd is absoluut de moeite waard en als er inderdaad, zoals er wel eens gezegd wordt, maar twee soorten Blues bestaan:
die waar je droevig en melancholiek van wordt of die waar je juist vrolijk van wordt en je beter van gaat voelen, dan valt dit
album zeker in die laatste categorie.

(Dr.Groove)

Nieuwe cd van Ray Manzarek

en Roy Rogers op komst.
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Als we het hebben over De Delta, dan gaat het doorgaans over de Mississippi-Delta.
Op de CD “Delta Swamp Rock” wordt echter met Delta de driehoek Memphis,
Nashville en Muscle Shoals bedoeld. Memphis kennen we natuurlijk van de Soul
en Nashville van de Country. Muscle Shoals is wat minder bekend: een relatief
klein plaatsje in Alabama van waaruit de Muscle Shoals Rhyhtm Section opereerde,
een groep sessiemuzikanten, vernoemd naar de gelijknamige studio, die grote
soullegenden als Aretha Franklin, Etta James, Wilson Pickett en vele anderen op
hun albums begeleidde. Ook speelde de “section” een belangrijke rol bij de
opkomst van bands als Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, waardoor je Muscle
Shoals kunt zien als het kruispunt, waar de Soul, Country en de [southern] Rock bij elkaar komen. Leon Russell, ook present
op dit album met “Out In e Woods”, noemde het gezelschap ooit e Swampers, een naam die we in de tekst van Lynyrd
Skynyrd’s “Sweet Home Alabama” terughoren.
De ondertiteling van dit album luidt dan ook: “sounds from the south, at the crossroads of rock , country and soul”.
In 25 nummers passeren even zoveel uiteenlopende voorbeelden van deze muziek de revue.
Het mooie van deze verzamelaar is, dat niet voor de meest voor de hand liggende nummers is gekozen. Geen “Sweet Home
Alabama”, “Free Bird” of “Jessica” en “Ramblin’ Man” dus.
Jammer is wel dat voor de bijdrage van Tony Joe White gekozen is voor “Polk Salad Annie” en dat voor Johnnie Cash “If I
Were A Carpenter” van stal is gehaald. Beide heren hebben in hun imposante carrière zeker interessantere nummers op hun
conto bij geschreven.
Naast bijdragen van de bekende namen als Allman Brothers [Greg en Duane], Lynyrd Skynyrd, TJ White, Leon Russell en
Johnny Cash komen ook betrekkelijk minder bekendere namen voorbij, zoals Area Code 615, Cowboy, Barefoot Jerry,
Waylon Jennings [naamgever van “onze” Waylon]. Ook Cher [ja, die] is van de partij en dat hee natuurlijk te maken met
haar kortstondige huwelijk met Gregg Allman, met wie ze in 1977 onder de naam Allman and Woman het album “Two e
Hardway“ opneemt.
Een prachtig boekwerk[je] met –naast informatie over de artiesten- in het kort de muzikale geschiedenis van Memphis,
Nashville en Muscle Shoals en het ontstaan van de Southern Rock, maakt dat deze verzamelaar gerust een document genoemd
mag worden. Zeker voor degenen die vanuit de hoek van de Southern Rock hun blikken wat willen verruimen.
Ook voor de prijs hoef je de aanschaf niet te laten, want deze dubbelaar mét dat prachtboekje ligt voor de prijs van een enkele
CD in de betere winkel; op naar Joop dus!

Rob Bouterse

DELTA SWAMP ROCK
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Al sinds 1998 zorgt de SR&BB voor de betere bluesoptredens in

de Bredase horeca. Gelukkig zien we veel van het trouwe publiek

terug bij deze optredens. Voor deze mensen (en alle mensen die

onze optredens nog moeten ontdekken) willen wij dit graag

continueren. Wij zijn op zoek naar DONATEURS. Voor slechts 10€

per jaar kunt u de SR&BB en ons publiek steunen. In ruil daarvoor

krijgt u niet alleen betere, maar ook kwalitatief goede optredens.

Daarnaast wordt u ieder jaar uitgenodigd op een geheel

verzorgde “muzikale”avond. Wilt u bij dit jaarlijkse evenement

aanwezig zijn, maak dan 10€ over op 1006095 t.n.v. SR&BB,

onder vermelding van uw naam en e-mail adres zodat u ook de

nieuwsbrief kunt ontvangen.
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Klaverbeemd 3Klaverbeemd 3

4844 RH TERHEIJDEN4844 RH TERHEIJDEN

TEL: 0031-651 530 443TEL: 0031-651 530 443

MAIL: SRBB@ZIGGO.NLMAIL: SRBB@ZIGGO.NL

ONZE ADVERTEERDERS

D-MEDIA

Hosting, webdevelopment, sitemanagement & Design

wvww.d-media.nl

Autobedrijf van Kruysdijk

Logtenburg 4 - 4841 PA Prinsenbeek - 076 5411692

HBdesign

Ontwerp, Advies ,Coördinatie

Chassésingel 30A - 4811 HC Breda 076 5204205

Het Bierhuis

Van Goorstraat 5 - 4811 HH Breda - 076 5228394

CopyNet Kopieer Printcentra

Van Coothplein 40-42 - 4811 NG, Breda

Www.copynetbreda.nl

Café Dok 19 Breda

Haven 19, Breda

Tel.: 0031-765149838, Mail: info@dok19.nl

Roots Mail Music

Voor al uw blues & Roots cd’s

Van Goorstraat 4, Breda - 076 5222235

Café De Bruine Pij

Kerkplein 7, Breda - 076 5214285

F.T.W. Fine Tattoo Works

Nieuwe Haagdijk 4, Breda - 076 5208738

Walvis Verbouwing, Onderhoud & Renovatie

Baronielaan 238/A 4837 BG Breda 0765659459

Green Terminal

Molenstraat 8, 4844 AN Terheijden

www.greenterminal.nl

Genuine Music Agency

Postbus 1577 4700 BN Roosendaal

www.genuinemusic.nl

House Of Tunes

www.houseoftunes.nl

Adverteren in de Track?

We hanteren de volgende

tarieven op jaarbasis:

⁄ - A5 pagina €180
½ - A5 pagina €250

⁄ - A5 pagina €450
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