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Op zijn nieuwe album eert Jim Byrnes het 

250-jarig jubileum van zijn geboortestad 

St. Louis, Missouri. Hiermee begeeft hij zich 

weer op het pad van de rhythm & blues.

Ter ondersteuning van de release van St. Louis 

Times trekt Jim Byrnes langs de verschillende 

podia. Enige weken geleden mochten wij hem 

nog live aanschouwen in het Witte Kerkje in 

Terheijden, samen met Lindsay Mitchell als duo-

gitarist. Byrnes & Co. speelden hier voor een 

uitverkochte kerk (wat denk ik niet zo vaak meer 

gebeurt tegenwoordig).

Byrnes opent de cd met ‘I Get Evil’ van Albert 

King dat, net als een groot deel van de tracks, 

tot het historische materiaal behoort. Het oudste 

nummer van het album is het honderdjarige ‘St. 

Louis Blues’. Het album kwam weer tot stand 

in samenwerking met de ijzersterke gitarist en 

producer Steve Dawson.

Byrnes en Dawson vieren hier tevens hun 

tienjarige samenwerkings-jubileum. Zo zijn er drie 

feestjes verenigd op één album. 

Byrnes wordt verder bijgestaan door een 

uitstekende band bestaande uit bassist Jeremy 

Holmes en drummer Geoff Hicks. Zelf speelt 

hij op de elektrische gitaar en Daryl Havers 

op Hammond en Wurlitzer. Daarnaast zijn er 

wat gast-optredens van o.m. John Hammond 

op National slide en mondharp, Colleen 

Rennison vocal en een meer dan voortreffelijke 

blazerssectie o.l.v. Jim Hoke.

Zowel het album als het concert worden 

gedeeltelijk gevuld met historisch materiaal maar 

ook een aantal zelfgeshreven songs (samen met 

Dawson). Zo wordt een diepgravende  uitvoering 

ten gehore gebracht van ‘Nadine’ van Chuck 

Berry en een minder voor de hand liggende song 

als ‘The Duck’s Yas Yas Yas’ van James ‘Stump’ 

Johnson waarop wordt samengezongen met 

John Hammond

. 

In het duet ‘ You’ll miss me when I’m gone’ met 

Colleen Rennison, laat zij haar heerlijke soulstem 

eroverheen scheuren, bijgestaan door de 

blazerssectie.

JIM BYRNES

ST. LOUIS TIMES

CD VAN DE MAAND

MEI

CD van de Maand komt tot stand i.s.m. Roots Mail Music en SR&BB
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De uitvoering van ‘StLouis Blues’ is deels in een 

tango omgetoverd, wat er weer een speciale 

touch aan geeft. 

Byrnes is een van die weinige muzikanten die 

de natuurlijke gave heeft om van elke song de 

zijne te maken, wat volgens mij voornamelijk 

aan zijn stemgeluid te danken is, maar ook aan 

de feeling en kennis die hij van de Amerikaanse 

rootsmuziek bezit. Evenzo speelt het charisma 

van deze man een grote rol (en dat met twee 

kunstbenen...) Elk lied wat hij zingt, elk verhaal 

wat hij vertelt klinkt oprecht en uit het hart. 

Een bijzonder talent ! 

Alle songs zijn van zeer hoge kwaliteit en 

klasse; een feest om naar te luisteren, net als 

de live concerten die ik al mocht meemaken van 

deze innemende persoonlijkheid.

Dr.Groove
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Na 14 jaar en 7 albums verder levert de Ca-

nadese singer-songwriter met Weightless een 

gevarieerd album. Hij won verschillende Blues 

Awards waaronder in 2013 de European Blues 

Award en een voor best solo performer tijdens de 

Memphis Blues Challange. Toch vind hij zichzelf 

geen blues artiest. Hij zegt hierover; ‘De blues 

is een grote inspiratie van wat ik doe, en in mijn 

solo-optredens zijn sommige nummers straight-

up blues. Maar ik zou nooit naast BB King  gaan 

staan en zeggen, ik speel ook de blues. Geen 

van mijn albums zijn echte blues albums ook al 

heb ik er blues awards mee gewonnen”. 

En daar moet ik hem gelijk in geven, hij heeft 

veel meer in zijn mars. Matt laat zich beïnvloe-

den door veel verschillende stijlen zoals Folk, 

Country, Soul,  en Reggae. Wat je op Weightless 

duidelijk hoort.Het album begint met I lost my 

way -  een groovy reggae beat met blues, funk en 

soul invloeden.  My last day – een nummer in de 

stijl van Van Morrison, inclusief Hammond orgel. 

Weightless – doet zijn naam eer aan, 

een heerlijk licht soul/counrty nummer wat je doet 

denken aan Joe Cocker. So easy, Drift away, 

Let you down, Between the lines – zijn heerlijke 

country ballads om bij weg te dromen.  Alberta 

Gold – Een verhaal over mannen die naar het 

westen trekken om te werken op de olievelden 

van Alberta. Let’s go to bed – Een prachtige bal-

lad waarin twee geliefden elkaar steunen. The 

ight – een folk/blues nummer over de strijd van 

het leven. Het album eindigt zoals het begon 

lekker swingend  met het uptempo nummer What 

will you leave – soul/blues ten top met blazers 

en achtergrondzangeressen. Iets wat je niet veel 

hoort op dit album zijn lange gitaar solo’s. Daar-

voor moet je Matt live gaan bewonderen. Zelf 

zegt hij hierover; “Het is leuk om te doen maar op 

albums wil ik me meer richten op de verhaallijn 

van de liedjes zelf. Ik vind mezelf op de eerste 

plaats ook geen gitarist, maar meer een zanger 

die zichzelf begeleid met een gitaar”.Matt Anders-

en is er met de co-schrijvers; Joel Plaskett, David 

Myles, Dave Gunning, Keith Mullins, Tom Wilson. 

En producer Steve Berlin (Los lobos) in geslaagd 

met Weightless een prachtig americana album 

af te leveren, dat door de variëteit van invloeden 

ongetwijfeld gewaardeerd zal worden door een 

breed publiek.  

                                           Monique Chaigneau

MATT ANDERSEN

WEIGHTLESS
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KOTW

KING OF THE WORLD

 

Op 27 Maart j.l. was de release van het tweede 

album van Nederlands Rhythm & Rootsband 

King of the World. Getiteld “KOTW”en voorzien 

van 12 tracks.Muzikaal is deze cd  iets steviger 

dan hun debuutalbum “Can’t go home” 

Maar een lust voor het oor!

In 2012 werd de band opgericht en bestaat 

uit:Erwin Java – Gitaar hij was 25 jaar gitarist, 

medecomponist en vriend van Harry Muskee 

in Cuby & the Blizzards, speelde o.a. ook met 

Herman Brood & the Wild Romance, Bertus 

Borgers, Kaz Lux, en maakte deel uit van “Five 

great guitars” met Harry Sacksioni, Larry Carlton, 

Jan Akkerman, Muriel Anderson en Habib Koité.

Fokke de Jong – Drums & Backing Vocals 

speelde meer dan 20 jaar bij Normaal en wordt 

gezien als een van Nederlands beste blues & 

roots drummers.

Ruud Weber – Basgitaar & Lead Vocals 

bekend van zijn werk  bij Snowy White, Barry 

McCabe’ s Albatross, zijn eigen Ruud Weber 

band, en hij werkte o.a. met Mick Taylor, David 

Gogo, Nico Wayne Toussaint, Tony Vega,  

Carl Verheyen en Arthur Ebeling.

Govert van der Kolm – Toetsen, Hammond & 

Backing Vocals via drums en percussie kwam 

hij bij de piano terecht. Is al vanaf zijn 14de  actief 

in de muziek en speelde in diverse bands. Hij 

speelde o.a. met Monster Mike Welch, The 

Backbones, Eugene Hideaway Bridges, Candye 

Kane, Sue Foley, Deborah Coleman, Coco 

Montoya, Matt Schotield en zijn eigen orgel trio 
Organiced Crime.

Op KOTW laat de groep horen dat ze door het 

vele optreden van de laatste tijd enorm zijn 

gegroeid en aan diepgang hebben gewonnen. 

Inmiddels hebben ze hun stempel stevig gedrukt 

in het blues-, rhythm- en roots-wereldje. Ze 

mogen zich volgens mijn inzicht  met trots de 

beste bluesband van de lage landen noemen 

sinds Cuby.

Deze cd is een toppertje en een aanrader!!!!

Monique Chaigneau



Copy Net Breda BV  |  van Coothplein 40-42  |  

4811 NG Breda  |  T 076-5149706  |  

T DTP afd. 0765204857 |  F 076-5141563 |  

E dps@copynetbreda.nl  |  www.copynetbreda.nl

Full color en zwart wit
Digitaal printen en kopiëren van klein tot groot formaat

Complete afwerking

6

Ndidi Onukwulu is een Canadese zangeres af-

komstig uit Burns Lake in British Columbia.Haar 

muziek wordt vaak gerangschikt onder blues en 

jazz, maar er zitten veel meer invloeden in. Haar 

vader, jazz muzikant Ezeadi Onukwulu komt uit 

Nigeria, en ook de klanken daar vandaan spelen 

een rol in haar muziek. Na een verhuizing naar 

New York ontmoette ze veel hip-hop en bluesmu-

zikanten die onmiskenbaar hun stempel hebben 

gedrukt op haar stijl. In Toronto werd ze lid van 

een rockband, daarna een elektronica groep, 

maar uiteindelijk koos ze voor een meer blues 

georiënteerde stijl. In 2006 verscheen haar eer-

ste cd (No, I never) en in 2008 The contradictor , 

een album met elementen uit de Chicago blues. 

In die tijd trad ze ook vaak op met de Canadese 

bluesgitarist Madagascar Slim. De nummers op 

Dark Swing vertellen het verhaal van een kort-

stondige relatie die abrupt eindigde, dat verklaart 

de pijnvolle melancholie die de songs uitstralen, 

het maakt het tot een heel persoonlijk album. 

Ndidi’s stem is magniiek, vol expressie en over-
tuigingskracht, kortom ze beschikt over al die 

eigenschappen die veel bekendere zangeressen 

als b.v. Peyroux en Jones ontberen. De productie 

lag in handen van Joel Shearer (Nelly Furtado, 

Michael Bublé, Alanis Morrisette), de gitaarpar-

tijen zijn ook van hem en tevens was hij verant-

woordelijk , samen met Ndidi voor de meeste 

nummers, de enige uitzonderingen zijn “Sug-

arman” van Rodriguez en het indringende “Yer so 

bad” van Tom Petty. De bezetting is veelal akoes-

tisch met hier en daar een viool of cello, wat een 

intieme sfeer creeert. 

Een schitterende cd die het zou verdienen om 

vaak gedraaid te worden op de radio, want num-

mers als “How long “ of “Engine got cold”, blijven 

in je hoofd hangen en zouden zo een hit kunnen 

worden. 

                        Jan van Leersum (rootstime.be)

NDIDI ONUKWULU
DARK SWING
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Keb Mo’- BLUES Americana is een zoet, licht-hartig en zeer 

draaibaar cd’tje, vol met back river New Orleans blues en 

back country finger pickin’ americana.

Nu op CD en DVD:   

Het legendarische Little Feat concert op Pinkpop 1976, in de oorspronkelijke 

band-bezetting en waarop vele van hun klassiekers te horen zijn.

Voor zijn zeventiende studioalbum In My Soul liet 

Robert Cray zich inspireren door de muziek van platenfirma’s Chess en Staxx. 

Dit met bijzonder geslaagd resultaat. Cray is nog steeds een groots muzikant! 

Voor zijn zeventiende studioalbum In My Soul liet 

Robert Cray zich inspireren door de muziek van platenfirma’s 

Chess en Staxx. Dit met bijzonder geslaagd resultaat. Cray is nog 

steeds een groots

muzikant! 

Voor zijn zeventiende studioalbum In My Soul liet 

Robert Cray zich inspireren door de muziek van platenfirma’s 

Chess en Staxx. Dit met bijzonder geslaagd resultaat. Cray is nog 

steeds een groots

muzikant! 

Gait Klein-Kromhof – “Gait”

“Behalve een selectie van favoriete zangers krijg je ook je favoriete songs 

waaronder o.m. het nostalgische ‘Another Man Done Gone’ met de cellobege-

leiding van Sara Smolen, het stemmige ‘Quiet Of The Night’ en het bloedmooie 

‘Love Is My Religion’ van Jack Hustinx met de Resonator gitaar van Rich

ard Van Bergen. Verschroeiend mooi zoals hij zich hier tegen de Delta blues 

aanschurkt. “   Marcie, Rootstime.be

Rokia Traoré is opvallend tussen alle andere vrouwelijke     

Afrikaanse artiesten: haar krachtige, emotionele stem en zeker ook de variëteit 

van haar muziek. Op haar nieuwe album ‘Beautiful Africa’ komt alles samen. 

Akoestisch, blues en rock: drie verschillende aspecten van de Malinese cultuur 

en haar eigen persoonlijkheid. Krachtige nieuwe nummers die ze samen met 

John Parish (Tracy Chapman, PJ Harvey) produceerde.

Laatste nieuws:  Nieuw Ian Siegal album “Man & Guitar” 

Live opgenomen door de BBC in de Royal Albert Hall in 2013

Op Time Ain’t Free horen we een geïnspireerde Nick Moss bezig, die zijn creatieve 

kunnen verlegd en een intelligente update brengt van de Rock en Rhythm&Blues uit 

de seventies;gekenmerkt door gedurfde arrangementen, met een mix van 

Parliament, the Allman Brothers, Stevie Wonder, Faces, zelfs Afrobeat en bij tijd en 

wijle een Ike Turner-Little Feat-tintje.
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Tijdens het Breda Jazzfestival vanaf 29 tot en met 1 juni 2014 zullen de vele sfeervolle 

blues nummers vergezeld worden door de heerlijke bieren van huisbrouwerij De Beyerd 

in Breda. Bier of ‘beer’ heeft veel blues muzikanten geïnspireerd tot boeiende en 

meeslepende vertolkingen. 

Kom en geniet van blues en bier in café De Beyerd. Om alvast in de sfeer van ‘beer’ en 

blues te komen, volgen hieronder twee gerechten.

'Catfish blends entire chords as well as the neck and 

body of his guitar to wrench emotion from his songs. 

Knock yourself out', aldus de typering van het spel van 

zanger en bluesgitarist Catfish Keith in het tijdschrift 

Guitar Player. Tijdens zijn jeugd in Chicago is hij 

beïnvloed door het geluid van de Delta blues van zijn 

bluesheld Son House. Naast deze blueslegende rekent 

Catfish Keith andere blueszangers als Bukka White, 

Leadbelly en Blind Willie McTell tot zijn inspirerende 

voorbeelden. 'Cool Can Of Beer' maakt deel uit van 

de cd 'Cherry Ball' uit 1993, waarop ook nummers als 

'Rabbits In Your Drawer' en 'Gonna Get My Hambone 

Boiled' voorkomen. Eten en drinken moeten hem fas-

cineren gelet op nummers in zijn repertoire als 'Sweet 

Potatoes', 'Fresh Catfish', 'Pepper In My Shoes' en 

'Malted Milk'. Hoe levendig zijn originele vertolkingen 

nog steeds zijn bewijst Catfish Keith met zijn recente cd 

'Live At The Half Moon' uit 2009.

Tuinbonenpuree met ras el hanout 

Tuinbonenpuree met ras el hanout

Ingrediënten voor 4 personen:

400 gram tuinbonen, vers of uit pot of blik

2 sjalotjes

1 teentje knoflook, uit de knijper

2 theelepels ras el hanout

2 eetlepels vers citroensap

1,5 dl gevogelte- of groentebouillon

2 eetlepels olijf- of zonnebloemolie

blaadjes verse munt

peper uit de molen en zout naar smaak

Bereiding:

Bij het gebruik van verse, gedopte tuinbonen, deze 

met een snufje zout gaar koken. Sjalotjes schillen en 

in stukjes snijden. Olie in een braadpan verwarmen, 

tuinbonen en stukjes sjalot toevoegen en kort roerbak-

ken. Hittebron op de laagste stand zetten, bouillon 

toevoegen en 20 minuten stoven. Vijf minuten voor het 

einde van de stooftijd ras el hanout (Noord-Afrikaanse 

kruidenmelange), knoflook uit de knijperroeren en ver-

der stoven. Vers citroensap erdoor roeren en op smaak 

brengen met peper en zout. Iets laten afkoelen en met 

een staafmixer pureren. Naar smaak eventueel zeven. 

Met enkele blaadjes verse munt garneren en met reep-

jes toast of Turks brood serveren, vergezeld van een 

goed gekoeld glas Beyerd Drie Hoefijzers Klassiek.

COOL CAN OF BEER
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Dave Bartholomew is een belangrijke vertegenwoor-

diger van de blues uit New Orleans. Op jonge leeftijd 

speelde hij reeds trompet en tuba en was hij een veel 

gevraagde muzikant  voor veel formaties uit New 

Orleans. Na de tweede wereldoorlog formeerde hij zijn 

eerste band in New Orleans en  'Country Boy' werd een 

groot succes in 1949. 'Who drank my beer when I was 

in the rear? Such stealin’ calls for action. I'm demand-

ing satisfaction', het derde couplet uit het nummer 'Who 

Drank My Beer While I Was In The Rear', is vaak door 

Dave vertolkt en komt voor op zijn album 'The Big Beat 

Of Dave'. Andere succesvolle nummers van Dave zijn 

onder meer 'I Hear You Knocking', 'Let The Good Times 

Roll' en 'Lawdy Miss Clawdy', met zang van Lloyd 

Price en Fats Domino op piano uit 1952. Jarenlang 

heeft Dave veel arrangementen geschreven voor Fats 

Domino, waaronder 'I 'm Walkin' , 'Blue Monday' en de 

superhit 'Blueberry Hill'. In 2007 is Dave opgenomen in 

de vermaarde Blues Hall Of Fame.

Gegrilde courgette met kikkererwtenpuree

Ingrediënten voor 4 personen:

1 kleine courgette

200 gram kikkererwten, uit pot of 

blik

2 theelepels ras el hanout (Noord-Afrikaanse 

kruidenmelange)

1 teentje knoflook uit de knijper

2 eetlepels gegrilde rode paprika, in dunne reepjes

2 theelepels grove rode paprikapoeder

4 radijsjes, in plakjes

4 eetlepels olijfolie

sprietjes bieslook

peper uit de molen en zout naar smaak

Bereiding:

Courgette schillen en met een dunschiller of kaasschaaf 

in de lengte in plakjes snijden. De plakjes in een schaal 

leggen, met weinig zout bestrooien en 2 eetlepels 

olijfolie erover verdelen. Twee eetlepels olijfolie in een 

koekenpan verwarmen, kikkererwten toevoegen en 

gedurende 10 tot 15 minuten op de laagste hittebron 

verwarmen. Knoflook uit de knijper erbij doen en iets 

laten afkoelen. Met een staafmixer pureren en ras el 

hanout erdoor roeren. De plakjes courgette op een 

grillpan kort grillen. Kikkererwtenpuree over de plakjes 

verdelen en oprollen. Eventueel met een prikkertje 

vastzetten. Met grove rode paprikapoeder bestrooien 

en met reepjes gegrilde rode paprika, plakjes radijs 

en sprietjes bieslook garneren. Een goed gekoeld glas 

Beyerd Hefe Weisse erbij serveren.

WHO DRANK MY BEER WHILE I WAS IN THE REAR



Dr. Groove’s Blues ‘n Roots kalender Mei 2014

01 mei   Ian Siegal Band, supp. act: List & Leenders  MEZZ    Breda NL 

01 mei   Boo Boo Davis    De Taamvenhoeve  Valkenswaard NL 

01 mei   Claude Hay     W2    Den Bosch NL 

01 mei   Hans Theessink    Paradox   Tilburg NL 

01 mei   John Primer & The Little Boogie Boy Blues Band café Crossroads  Olen B 

02 mei   Doug McLeod    Theater Walhalla  Rotterdam NL 

02 mei   Diedra Hurdle    DJS   Dordrecht NL 

02 mei   Jimi Barbiani band    Muziekcafe   Helmond NL 

02 mei   Hans Theessink    Clubhouse Zeilkring  Grimbergen B 

03 mei   Roadworn     café Lambiek  Tilburg NL 

03 mei   Lilian Vieira’s Samba Soul   Muziekgebouw  Eindhoven NL 

03 mei   Fatoumata Diawara    Muziekgebouw   Eindhoven NL 

03 mei   The Rude Move    L ‘Esprit   Rotterdam NL 

03 mei   Dana Fuchs     café De Noot  Hoogland NL 

02 en 03 mei   Moulin Blues Festival   Festivalterrein, Platte Peeldijk  Ospel NL    

                       Tedeschi Trucks Band (USA), Jonny Lang (USA), Kenny Wayne Shepherd (USA), Pokey LaFarge  

       (USA), The Excitements (E), Maison du Malheur (NL), My Own Holiday (USA), Boogie Beasts (B),                                  

      Honey Island Swamp Band (USA), John F. Klaver Band (NL), The Mighty Mojo Prophets (USA), Layla  

      Zoe (CAN), Drippin’ Honey (NL), Sugaray Rayford Band (USA), Patrick Sweany Band (USA), e.v.a. 

04 mei   Coco Montoya    De Gouden Leeuw  Dongen NL 

04 mei   Jean Paul Rena band    café Bourbon Street  Breda NL 

04 mei   Patrick Sweany    c.p. Roepaen  Ottersum NL 

04 mei   Pokey LaFarge    Doornroosje  Nijmegen NL 

04 mei   Ian Siegal band    Paradox   Tilburg NL 

04 mei   Claude Hay     The Lane   Oostburg NL 

04 mei   Bas Paardekooper & The Blew Crue  café De Fles  Spijkenisse NL 

04 mei   Loot!     café DenS   Spijkenisse NL 

05 mei   Wood Brothers    Meneer Frits  Eindhoven NL 

05 mei   Spider & The Fly    Bar Americain  Middelburg NL 

05 mei   Doug McLeod    Bananapeel  Ruiselede B 

06 mei   Hans Theessink    Crossroads Radio Session  

      Het Zwijnshoofd  Bergen op Zoom NL 

07 mei   Hans Theessink    Le Melangeur  Geldermalsen NL 

07 mei   Claude Hay     Groen Kofiehuis  Geldrop NL 

07 mei   Riverside Junior & Co    café ’t Rozenknopje  Eindhoven NL 

08 mei   Fiona Boyes     Muziek-o-Droom  Hasselt B 

09 mei   Mr. Boogie Woogie    theater ’t Speelhuis  Helmond NL 

09 mei   Rogier Pelgrim & Mattanja Joy Bradley  c.p. Roepaen  Ottersum NL 

09 mei   Aron Keylock Band    café De Weegbrug  Roermond NL 

09 en 10 mei   Kwadendamme Blues festival  Festivalterrein  Kwadendamme NL 

                        Mitch Kashmar Band, J.P. Soars & The Red Hots, Aaron Keylock band, The Perpetrators,  

      The Blues Vision, John Primer band, Terry ‘Harmonica’ Bean, The Juke Joints,  

      Twelve Bar Blues band, Ryan McGarvey, BB & The Blues Shacks,  Julian Sas,  

      Shanna Waterstown, Claude Hay, Half a Bottle(of Fried Bourbon).   

09 – 11 mei    More Blues festival    Park van Egmont  Zottegem B

                Backseat Boppers, Shapeshifted, The Blues Bones, Grey Nomads, Howlin’Bill, Fiona Boyes,

               Dave Chavez band, John Primer, Billy & Bloomish, Philippe Menard, Fuel Kings, Voodoo Wild

10 mei   Mr. Boogie Woogie    L ‘Esprit   Rotterdam NL 

11 mei   Alain Clark     Mezz   Breda NL 

11 mei   Rusty Nuts     café Bourbon Street  Breda NL 

11 mei   Laverne & The Rhythm Kings   café Lambiek  Tilburg NL 

11 mei   Veldman Brothers stripped   café De Fles  Spijkenisse NL 

11 mei   Big Bang Boogie    café DenS   Spijkenisse NL 

11 mei   Coco Montoya band    De Bosuil   Weert NL 

11 mei   Fiona Boyes     Crossroads café   Antwerpen B 

12 mei   Crushers 2 feat. Dede Priest   Meneer Frits  Eindhoven NL 

12 mei   Fiona Boyes     Bananapeel  Ruiselede B 

14 mei   Liz Wright     Lantaren/Venster  Rotterdam NL

http://www.mezz.nl/programma/Ian-Siegal-(UK)/26274
http://www.taamvenhoeve.nl/
http://www.w2.nl/
http://www.paradoxtilburg.nl/feed
http://www.crossroadolen.be/
http://www.theaterwalhalla.nl/
http://www.jazzandbeyond.nl/
http://www.muziekcafehelmond.nl/
http://www.grimbergen-leeft.be/db/verenigingen_detail.php?ID=178
http://www.kaffeelambiek.nl/agenda.php
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/concerten/agenda/05/2014
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/concerten/agenda/05/2014
http://www.lesprit.nl/
http://www.denoot.nl/home/feed
http://www.moulinblues.nl/
http://www.bluesdongen.nl/
http://www.bourbonstreetbreda.nl/
http://roepaen.com/podium
http://www.doornroosje.nl/agenda
http://www.paradoxtilburg.nl/feed
http://www.bluesclubthelane.nl/bluesagenda.html
http://www.muziekcafedefles.nl/muziekagenda.html
http://www.cafedens.nl/events
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/detail/1866/wood-brothers
http://www.baramerican.nl/
http://www.bananapeel.be/
http://members.home.nl/crossroadsradio
http://www.hetzwijnshoofd.nl/
http://www.stbbenjp.nl/component/k2/item/129-hans-theessink-07-05-2014-le-melangeur-geldermalsen
http://www.rozenknopje.nl/
http://www.muziekodroom.be/concert/fiona-boyes
http://www.theaterspeelhuis.nl/rss.xml
http://roepaen.com/podium/09052014_rogier-pelgrim-mattanja-joy-bradley
http://deweegbrug.nl/
http://kwadendamme.weebly.com/bluesfestival-910-mei-2014.html
https://liveactsbelgium.wordpress.com/2014/04/12/12-editie-more-blues-festival-9-10-11-mei-2014-in-zottegem-belgium
http://www.lesprit.nl/
http://www.mezz.nl/programma
http://www.bourbonstreetbreda.nl/
http://www.kaffeelambiek.nl/agenda.php
http://www.muziekcafedefles.nl/muziekagenda.html
http://www.cafedens.nl/events
http://www.debosuil.nl/
http://www.crossroadscafe.be/
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/detail/1529/crushers-2-feat-dede-priest
http://www.bananapeel.be/
http://www.lantarenvenster.nl/36-4141-Lizz_Wright?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email


https://www.facebook.com/gerdrgroove.vanleent 

15 mei   Matt Schoield     ivoli,   Utrecht NL 

15 mei   Julian Sas      Mezz   Breda NL 

16 mei   Pré-GeVarenwinkel Festival    Parochiezaal Ramsel B 

              Samuel Haystack and the Needles, The Blues Vision en Memphis Mojo. 

17 mei   The Electrophonics 10 jaar brouwerij De Beijerd feestavond café De Beijerd Breda NL 

17 mei   Matt Schoield     De Boerderij Zoetermeer NL 

17 mei   Dirk Stelder band     L ‘Esprit  Rotterdam NL 

17 mei   Dishking      Paradox  Tilburg NL 

17 mei   Butterly Blues band     café De Biebar Halsteren NL 

17 mei   DeWolff + Blo-Ya-Top     De Groene Engel Oss NL 

17 mei   Lino & Friends     café De Weegbrug Roermond NL 

18 mei   Matt Schoield     De Effenaar Eindhoven NL 

18 mei   Big Pete      café De Fles Spijkenisse NL 

18 mei   Jacob Harpers Blues band    café DenS  Spijkenisse NL 

18 mei   Bob Malone band     Crossroads café  Antwerpen B 

18 mei   Deezel      Bluesclub Willem Tell St Leenaarts B 

19 mei   Theo Sieben & Jeroen Kant    Meneer Frits Eindhoven NL 

20 mei   Emmylou Harris & Daniel Lanois    Stadsschouwburg Antwerpen B 

21 mei   Emmylou Harris & Daniel Lanois    Muziekgebouw Eindhoven NL 

22 mei   Audrey Auld (AUS/USA) & Mean Mary & Melanie Horsnell(AUS) Het Zwijnshoofd Bergen op Zoom NL 

22 mei   Robert Cray band     De Roma  Antwerpen B 

23 mei   Bluework      muziekcafe De Kroeg Geldrop NL 

23-24 mei   Blues On The River m.s. Ameland, Maas     Rotterdam NL                    

 The Nimmo Brothers, The Bluesbones, Dave Chavez Band, La Blusa 

24 mei   Lino & Friends     L ‘Esprit  Rotterdam NL 

25 mei   Johnny Mastro & Mama’s Boys    café De Toegift Deurne NL 

25 mei   The Nimmo Brothers     Royal Irene  Venlo-Blerick NL 

25 mei   Dudley Taft      café de Weegbrug Roermond NL 

25 mei   Bullfrog Tattoo     café De Fles Spijkenisse NL 

25 mei   Jeff Beck      Tivoli  Utrecht NL 

25 mei   Johnny Sansone & Friends    Crossroads café Antwerpen B 

25 mei   The Eagles      Sportpaleis  Antwerpen B 

26 mei   My Darlin’ Clementine     Meneer Frits Eindhoven NL 

26 mei   Steelyard Blues     Bluesclub Willem Tell St Leenaarts B 

28 mei   Eric Bibb en Sean Taylor    c.p. Roepaen Ottersum NL 

29 mei   Eric Bibb      De Boerderij Zoetermeer NL 

29 mei t/m 1 juni   Breda Jazz Festival    Div. Locaties Breda NL 

           The Love Veins, Catish Trio, Jump ‘n Jive, Double Brown, Steve Lucky & the Rhumba 

           Bums, The Nimmo Brothers, Fiona Boyes, Dave Chavez Band, Blood, Sweat & Kiers 

           Extended,  Uncle Junior, Spunyboys, Jive Aces, BluesBones,  ZydeGoNutz, Bruce James  

           Soultet, Hans Dulfer, Laura B & the Moonlighters, Beat ’n Blow, B.B. & the Blues Shacks,  

           Ruben Hoeke Band, The Zoomatics, Smoky Midnight Gang, Ara’s Circle, Cochon Bleu, Jan de Bruijn  

           Trio, Supercharge, River Zydeco Band, Guy Smeets Band, Annita & the Starbombers, Them Lewis  

           Boys, The Electrophonics,  June Noa, Along Comes Mary, Mojo Man, e.v.a. 

           Programma SR&BB / Blues @ De Beijerd:  

           Tri Blu & Two; Bart Kamp, Richard van Bergen, Steve Nimmo, Bas Bouma, Kars van Nus,  

           Big Bo,  John F. Klaver band, Hoodoo Monks  The Fatsoos, Schemerkelk Trio + Stella & Jan 

 

30 mei   Coco Montoya, Royal Irene, Venlo-Blerick NL 

31 mei   The Bluesbreakers, café Royal, Mill NL 

31 mei   Gino & The Bulldoze band, café De Fles, Spijkenisse NL  

31 mei Dudley Taft, L ‘Esprit,, Rotterdam NL 

 

31 mei    Blues in Grolloo      Div. Locaties Grolloo NL  

 

31 mei    Zoetermeer Blues Festival    Div. Locaties Zoetermeer NL 

 

31 mei    Duvel Blues festival     Hof van Coolhem Puurs B

https://www.facebook.com/gerdrgroove.vanleent
http://www.tivoli.nl/agenda/3450/Matt-Schofield-1
http://www.mezz.nl/programma
http://www.gevarenwinkelfestival.be/pages/news/index.php?art=0
http://www.srbb.nl/
http://www.cafedebeyerd.nl/Tijdelijke%20bestanden/Aktueel%20poster%202.html
http://cultuurpodiumboerderij.nl/en/programme/matt-schofield-2
http://www.lesprit.nl/
http://www.paradoxtilburg.nl/home/feed
http://www.biebar.nl/
http://www.groene-engel.nl/
http://deweegbrug.nl/
http://www.effenaar.nl/agenda/7696
http://www.muziekcafedefles.nl/muziekagenda.html
http://www.cafedens.nl/events
http://www.crossroadscafe.be/
http://users.telenet.be/willemtellbluesclub
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/detail/1867/theo-sieben-jeroen-kant
http://www.sherpa.be/Locatie/Stadsschouwburg---Antwerpen
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/concerten/agenda/05/2014
http://members.home.nl/crossroadsradio/sessionframe.htm
http://www.deroma.be/tabid/177/cid/22/tmid/549/jazz.aspx
http://www.dekroeggeldrop.nl/
http://www.stichtingbluesontheriver.com/
http://www.lesprit.nl/
http://keepingthebluesalive.nl/bluesconcerten
http://www.royal-irene.nl/
http://deweegbrug.nl/
http://www.muziekcafedefles.nl/muziekagenda.html
http://www.tivoli.nl/TivoliVredenburg
http://www.crossroadscafe.be/
http://www.sportpaleis.be/nl/kalender/2013-2014/the_eagles
http://www.muziekgebouweindhoven.nl/detail/1868/my-darling-clementine
http://users.telenet.be/willemtellbluesclub
http://roepaen.com/podium/28052014_eric-bibb-sean-taylor
http://cultuurpodiumboerderij.nl/en/programme/matt-schofield-2
http://www.bredajazzfestival.nl/
http://www.srbb.nl/
http://www.royal-irene.nl/
http://www.caferoyalmill.nl/
http://www.muziekcafedefles.nl/muziekagenda.html
http://www.lesprit.nl/
http://www.bluesingrolloo.nl/
http://www.zoetermeerblues.nl/
http://www.duvelblues.be/
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Wees eerlijk: 

het barst van de bluesbands, we worden ver-

schrikkelijk verwend . Elke dag een concert is 

overdreven, toch scheelt het niet veel. Maar… 

er wordt in de Blues-scene maar weinig viool 

gespeeld. En toch was dat een belangrijk instru-

ment in het verleden. Hoe moest je immers als 

blinde zwarte Amerikaan in het zuiden van de 

US aan de kost komen? Met muziek dus. Als het 

kon op een goedkoop en draagbaar instrument. 

Dus: gitaar, maar ook viool. Net als die Cajun-

boys in de Swamps, de Californische Biesbosch. 

Op beide instrumenten houd je je handen op 

de snaren, dus je hoeft niet te gokken waar je 

moet zijn zoals bij een piano, xylofoon, of drums. 

Vandaar deze kleine zoektocht naar de eerst zo 

onmisbare iddle.

Wel op You Tube, maar zonder 

bewegende beelden: Lonnie 

Johnson in 1926:

“Five O’Clock Blues’ LONNIE 

JOHNSON (1926) Violin Blues 

Legend (http://youtu.be/BB8KhjsKaac )

En hier is een bewijs dat een violist er ook link 
tegenaan kan gaan, vanaf zo rond de 5:00 tot 

bijna aan het einde van het ilmpje:
The Most Explosive Blues violin Solo On Film – 

“In the Cluster Blues’ Mark O’Connor  

(http://youtu.be/r4kvzWLSDT4 ) 

En nu van de ouderwetse viool 

naar de elektrische! Electric Violin, 

Killer Blues Band: (http://youtu.be/

vFkg5cDXCuc )  

We doen er een hele linke schep 
bovenop. Wat dacht je hiervan? 

California Blues Violin/Patrick Con-

treras (http://youtu.be/QkhlkJHUT-

so) Hoezo Pizzicato ???

Tenslotte: hebben jullie dat ook, dat je zo af kunt 

dwalen op Internet? Vandaar deze YouTube: 

ontbijt met viool, bij voorbaat excuus. Frank Yang 

breakfast recipe feat. Gf’s ass shaking to violin 

performance  (http://youtu.be/vzgFDDIoL0g ) 

https://www.youtube.com/watch?v=BB8KhjsKaac&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BB8KhjsKaac&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BB8KhjsKaac&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r4kvzWLSDT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r4kvzWLSDT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vFkg5cDXCuc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vFkg5cDXCuc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QkhlkJHUTso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QkhlkJHUTso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vzgFDDIoL0g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vzgFDDIoL0g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vzgFDDIoL0g&feature=youtu.be
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Hoofdpodium Moulin Blues café Hoofdpodium Moulin Blues café

17:00 - 18:00 12:00 - 13:00

The Mighty Mojo Prophets Drippin' Honey

18:00 - 18:30 13:00 - 13:30

John F. Klaver Band Little X Monkeys

18:30 - 19:30 13:30 - 14:30

Patrick Sweany Band My own holiday

19:30 - 20:00 14:30 - 15:00

John F. Klaver Band Little X Monkeys

20:00 - 21:00 15:00 - 16:00

Maison du Malheur Sugar Ray & The Bluetones

21:00 - 21:30 16:00 - 16:30

Claude Hay The Baboons

21:30 - 23:00 16:30 - 17:30

Jonny Lang Pokey LaFarge

23:00 - 23:30 17:30 - 18:00

Claude Hay The Baboons

23:30 - 01:00 18:00 - 19:15

Tedeschi Trucks Band Honey Island Swamp Band

19:15 - 19:45

Boogie Beasts

19:45 - 21:00

Layla Zoe

21:00 - 21:30

Boogie Beasts

21:30 - 23:00

Kenny Wayne Shepherd

23:30 - 01:00

Sugaray Rayford Band

TIMETABLE Moulin Blues 2014

VRIJDAG 2 MEI ZATERDAG 3 MEI
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Bound to Roll is het nieuwe studio album van 

Julian Sas. Like a big freight train voegt hij 

daaraan toe in het titelstuk. Dat is een trefzekere 

en rake omschrijving van Sas’ benadering tot 

muziek maken. Vol overtuiging, niet te stoppen, 

niet omkijken. Met een Gretch, een Fender of 

een Gibson, met  vingers of met plectrum, in 

een aangrijpende ballad of een heftige rocker, 

Julian en zijn bandleden Tenny Tahamata (bass) 

en Rob Heijne (drums)  kennen maar één inzet 

en die is altijd aanzienlijk meer dan 100%. Die 

gedrevenheid gecombineerd met hun muzikale 

kwaliteit maakten dat Sas en zijn companen 

uitgroeiden tot een fenomeen, een top act 

bewonderd door een grote fanatieke schare fans,  

gerespecteerd door collega’s, graag geziene 

gasten in  uitverkochte zalen en op festivals in 

vrijwel  heel Europa. En, wat Julian zelf betreft, 

erkend als één van de beste (blues) gitaristen in 

Europa en daar buiten. Daarnaast ook een zeer 

‘soulfull’ zanger.

Al in 1999 waren Sas en zijn mannen de headliner 

op het legendarische Fehmarn Festival, een 

Duitse variant op het Woodstock festival dat 

geheel gewijd was aan Jimi Hendrix. Een andere 

held van Julian Sas is de Ier Rory Gallagher. 

Niet alleen was Sas vele malen top-of-the-bill op 

aan Gallagher gewijde festivals, hij stapte bijna 

letterlijk meerdere malen in diens voetsporen. 

Onder meer op het Rory Gallagher Tribute 

Festival in Ballyshannon, Co. Donegal, Ireland, 

Rory’s geboorteplaats. 

Bound to Roll , is een plaat die tijd nodig had. 

Ruim twee en half jaar,  vertelt de uit Beneden-

Leeuwen afkomstige muzikant,  ik schreef 

constant maar gooide daar ook weer veel van 

weg.  Ik liep over van de ideeën. ‘Bound to Roll’ 

is voor mij een heel persoonlijk album. Deze 

plaat gaat over plezier, vreugde, liefde, verlies 

pijn en verdriet. Het echte leven, de blues, 

ervaringen waarvan ik hoop dat ze me sterker 

en een beter mens gemaakt hebben. Het was 

ook een manier voor mij om deze emoties 

te verwerken Julian Sas levert met Bound to 

Roll  een album af vol muzikaal vakmanschap, 

inventief spel en echte emotie. 

De blues anno 2014. 

Datum: donderdag 15 mei 

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Mezz Concerts & Dance

Entree: € 16.-

www.mezz.nl 

http://www.mezz.nl/
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Muziektijdschrift MOJO noemde hem “One 

of the most innovative, gifted and engaging 

blues performers on the planet today.” Met al 

meerdere British Blues Awards op zijn naam 

weet blueslegende Ian Siegal met zijn enorme 

kracht en dynamiek ieder blueshart te veroveren. 

Hij weet als geen ander met zijn rauwe stem en 

gewaagde licks de onmiskenbare groove van 

blues naar je over te brengen.  

Siegal is een performer van zeldzame klasse die 

zichzelf binnen het Blues genre constant weet te 

vernieuwen. Hij heeft door de jaren heen al veel 

albums op zijn naam staan en zijn meest recente 

album is weer een mijlpaal in zijn muzikale 

carrière. Al op jonge leeftijd begon Ian Siegal als 

straatmuzikant in Berlijn en dat is terug te horen 

in het rauwe bluesrockgeluid dat hij met zich 

meebrengt.  

De afgelopen jaren heeft Ian Siegal op de British 

Blues Awards veel prijzen in ontvangst mogen 

nemen, waaronder voor Contemporary Album 

of The Year, Male Vocalist of the Year, Acoustic 

Artist of the Year en Song of the Year. Kortom, 

een artiest die je als bluesliefhebber gezien moet 

hebben.

Niet tevreden met slechts het uitbrengen van 

één solo live album, dat werd opgenomen in de 

Royal Albert Hall (releasedatum 12 mei a.s.), 

deed Ian Siegal besluiten nog een live album uit 

te brengen. Dit keer met zijn “all Dutch band”, die 

we kennen als The Rhythm Chiefs, en al eerder 

speelde met Siegal tijdens zijn november 2013 

tour. Hij beschrijft de drie jonge muzikanten (allen 

24 jaar) als “great musicians, with a fantastic feel 

for my music.”

In het voorprogramma het welbekende duo List 

& Leenders. Akoestische versies van bekende 

nummers, gezongen door Marion van der List 

en gespeeld door Ad Leenders op gitaar. Beide 

muzikanten zijn inmiddels een begrip in Breda!

Datum: donderdag 1 mei

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Mezz Concerts & Dance, 

Keizerstraat 101 Breda www.mezz.nl 

Entree: 17.- euro

http://www.mezz.nl
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De swingtrain van The Electrophonics dendert 

het ene na het andere station binnen, en 

hoe…

Vol overtuiging en overgave stonden deze 

mannen reeds op menig groot en klein po-

dium. De recensies zijn lovend, en dat is niet 

voor niets: The Electrophonics is een van Ne-

derlands beste swing-jump- r&b bands in retro 

style, met een vette knipoog naar de jaren 50.

De cd “Feels Like A Million” (2006) met alleen 

maar eigen nummers, is zeer positief

ontvangen door de pers en de grote schare 

fans. Het daaropvolgende in november 2007 

uitgebrachte live album “Catch That Swing-

train” (opgenomen tijdens het grootste blues 

festival van Nederland: Moulin Blues) heeft 

eveneens hoge ogen gegooid en uiteindelijk 

de weg vrijgemaakt voor meer grote festivals  

zoals  b.v. het Belgium Rhythm & Blues Festi-

val in Peer en North Sea Jazz in  Rotterdam.

Swing swing swing en nog eens swing, als 

een rollende swingtrain dendert een optre-

den van The Electrophonics voort. Een vette 

Bluesharp in combinatie met de Phonic Horns 

zorgen samen met gitaar en piano voor een 

gedoseerde soloverdeling. De contrabas en 

swingdrums zorgen voor de strakke basis. 

En natuurlijk zanger en harpspeler Stephan 

Hermsen, de swingende podiumtijger die u 

allen in beweging zal zetten.

Inmiddels is ook hun 3de cd "Talking About" 

een feit. De kritieken zijn wederom zeer  

positief.

Deze avond zullen de mannen van The 

Electrophonics De Beijerd op zijn kop zetten 

tijdens het feest t.g.v. het 10-jarig bestaan van 

de Brouwerij De Beijerd.  

 

Datum: zaterdag 17 mei

Aanvang: 22.00 uur

Locatie: café de Beyerd, Boschstraat, 

Breda

Entrée: gratis

The E
lectr

ophonic
s... 

catch t
hat swingtr

ain !



BROUWERIJZATERDAG 17 & ZONDAG 18 MEI 2014

10Jaar DE BEYERD, BREDA
16u. Tekenen voor verlenging van de licentieovereenkomst 

‘Drie Hoefijzers Klassiek’ door Brouwerij 
AB-INBEV en Brouwerij de Beyerd.

17u. Presentatie Jubileumbieren
22u. Feestavond met muziek van

Zondag 18 mei: BEYERD BIERFESTIVAL
14u. Opening eerste Beyerd Bierfestival

Promotie Jubileumbieren Brouwerij de Beyerd
Presentatie Brabantse streekbrouwerijen
Live muziek van ‘El Passionato’s’

17u. Feestelijke inbreng van huiskapel ‘Tartouffe’

Zaterdag 17 mei:   

The Electrophonics
The Electrophonics is one of the finest retro-swing-
jump-r&b band, sounding like that early fifties style.

Café Restaurant Brouwerij de Beyerd, boschstraat 26, 4811 GH Breda
tel. 076 5214265, e-mail: info@beyerd.nl, website: WWW.BEYERD.NL

Van 15 tot en met 25 mei 2014

Poster 10 jaar brouwerij4_Opmaak 1  28-03-14  11:16  Pagina 1
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JAZZ & BLUES in de Beyerd
Het Bredase Jazzfestival, dat op Hemelvaartsdag begint, wordt
dit jaar voor de 44e keer gehouden en is een echte traditie, Breda
waardig. Café de Beyerd is vanaf het eerste festival actief geweest
en heeft zich altijd betrokken gevoeld bij dit Bredase gebeuren en
het gesteund. 

Niet door participatie in het officiële programma, want dat geeft
nogal wat bezwaren voor een vaste gastencafé als de Beyerd, dat
in onze ogen vrij en gratis toegankelijk moet zijn tijdens de
gebruikelijke openingsuren. Maar wel door een “supporting act”
aan te bieden met goede musici en een variatie aan jazz, blues
en cajun muziek. Samen met de SR&BB zijn we daar ook dit jaar
denk ik weer in geslaagd. 

We presenteren u 4 middag- en 3 avondconcerten met TRI BLUE
& TWO feat. Kars van Nus en Stevie Nimmo, BIG BO, JOHN F.
KLAVER BAND, HOODDOO MONKS, THE FATSOOS en het
SCHEMERKELK TRIO feat. Jan de Bruijn & Stella Domazos.

In ons restaurant serveren wij tijdens het festival gerechten
gebaseerd op bekende jazzcomposities naar een idee van Han
Hidalgo. Wij zijn er van overtuigd dat we weer voor elk wat wils
hebben en dat U er geen spijt van zult krijgen als U één of meer
avonden of middagen in de Beyerd verkiest door te brengen
tijdens dit festival. 

Veel plezier, Piet, Mikel en Orson de Jongh
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CAFE RESTAURANT BROUWERIJ DE BEYERD
Boschstraat 26, 4811 GH Breda tel. 076 5214265, WWW.BEYERD.NL, info@beyerd.nl

Donderdag 29 mei 2014
16:30uur: TRI BLUE & TWO feat. Kars van Nus

Richard van Bergen, Bart Kamp en Bas Bouma vormen de basis voor twee
bijzondere optredens. Naast dit trio dat al een bijzondere staat van dienst
geniet in de nederlandse bluesscene worden zij vandaag vergezeld van 
twee Nederlandse bluestoppers. Vanmiddag Kars van Nus.

20:30uur: TRI BLUE & TWO feat. Stevie Nimmo
Deel twee van Tri Blue wordt opgeluisterd door de aanwezigheid van 
niemand minder dan Stevie Nimmo. Bekend van o.a. The Nimmo Brothers.

Vrijdag 30 mei 2014
16:30uur: BIG BO (NL)

Bo zorgt altijd voor een bijzonder optreden en weet denk ik beter dan
wie ook het gevoel van de echte rootsblues bij zijn publiek los te maken.

22:30uur: JOHN F. KLAVER BAND (NL)
Twee keer winnaar van de ‘Dutch Blues Challenge’. John F. Klaver is echt 
de top van wat Nederland op bluesgebied te bieden heeft. ‘Hit the people
in the heart, not the head’, aldus John.

Zaterdag 31 mei 2014 
16:30uur: HOODOO MONKS

The Hoodoo Monks reizen terug in de tijd van de jaren 50 Chicago Blues 
met hun Chess recordings review. Benito Burnette en Boogaloo "T" are
Preaching the Blues! Rauw en puur, zoals het hoort.

22:30uur: THE FATSOOS
Begin dit jaar zette ze de Beyerd op zijn kop. Onder leiding van een 
geweldige zanger/entertainer Theo Braams weten deze heren u heel de avond
te boeien. Theo wordt bijgestaan door Tijn Smit, Chris Strik, Eric Wels en

Fernando Lewis. Swing, soul & blues op topniveau !

Zondag 1 juni 2014
16:00uur: SCHEMERKELK TRIO & CO

Van The Hotclub de France naar bebop, folk, swing, gypsy, valse-musette 
en blues. Het trio wordt traditioneel bijgestaan door Jan de Bruijn & Stella?

Dagelijks RESTAURANT DE BEYERD
In ons restaurant serveren wij tijdens het Bredase Jazzfestival een 3 gangen 
keuzemenu samengesteld uit gerechten bereid op basis van bekende Jazz- 
composities. Dit in samenwerking met en naar idee van ‘Jazzcookin’ kok 
Han Hidalgo.
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DE BEYERD

Café Restaurant Brouwerij de Beyerd, Boschstraat 26, 4811 GH Breda
tel. 076 5214265, e-mail: info@beyerd.nl, website: WWW.BEYERD.NL

Proef Breda
Kom naar de Beyerd en
drink met ons een:

De Beyerd, altijd gezellig !

CAFÉRESTAURANTBROUWERIJ

Advertentie nieuw_Opmaak 1  14-9-2011  14:58  Pagina 1
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HET VERHAAL ACHTER...

Geschreven door Monique Chaigneau

Een blues–klassieker die iedereen wellicht 

kent van de populaire cola reclame.

Of van Leona Philippo die er een kleine hit 

mee scoorde na het winnen van the voice of 

holland.Echter, deze klassieker werd geschre-

ven in 1954 door Willie Dixon, een Ameri-

kaanse bluescomponist, maar ook producer, 

pianist, bassist en zanger.

Hij werkte sinds de jaren 40 , met alle groten 

van de Chicago–blues zoals Muddy Waters, 

Howlin’ Wolf, Memphis Slim, Bo Diddley en 

zelfs Chuck Berry  voor het Chess – label van 

de broers Phil & Leonard Chess.

Veel van de songs die door hem geschreven 

zijn, werden gecoverd door diverse andere 

artiesten.

Muddy Waters nam Just make love to you 

(oorspronkelijke titel) als 

eerste op – 13 April 1954. 

Met Little Walter op mond-

harmonica, Jimmy Rogers 

op gitaar, Otis Span op 

piano, Willie Dixon zelf op 

basgitaar en Fred Below op 

drums. Veel succes haalde de single echter 

niet; het werd een bescheiden hitje.

Het nummer kreeg pas echt bekendheid vanaf 

1996 in de versie van Etta James, toen het 

werd gebruikt voor een reclamespot van een 

bekend cola merk.

Etta James, eigelijk Jamesetta Hawkins, (Los 

Angeles 25 Januari 1938 – Riverside 20 Janu-

ari 2012) was een Amerikaanse blues – R&B 

en Gospel zangeres. 

Ze stond ook bekend als miss Peaches”. 

Haar muzikale carrière begon in 1952 in San 

Francisco toen ze werd ondekt door Johnny 

Otis.Deze twee werkten 

lang samen, namen ook 

haar eerste solo album op 

en Etta scoorde haar eerste 

R&B hit dank zei hem.

Etta bracht verscheidende 

hits uit voordat ze in 1960 

werd ondekt door Leonard Chess, die behoor-

lijk gecharmeerd was van de zangeres.

Op het Chess label bracht ze haar album 

At last! uit. Om haar album te promoten kwam 

de gelijknamige single At last  uit met op de 

B-kant I just wanna make love to you. De 

single haalde een 48e plaats in de Billboard 

Hot 100  In Nederland werd het in 1996 een 

bescheiden hitje het haalde nummer 36 in de 

Nederlandse Top 40.

De Amerikaanse muziekgroep Foghat, specia-

list in blues-rock had tweemaal succes met 

I just wanna make love to you. In 1972 haalde 

het de 83e plaats in de 

Bilboard Hot 100. De live-

versie afkomstig van het 

live-album Foghat verkocht 

een stuk beter en haalde 

een 33e plaats.

Andere artiesten die het nummer hebben 

gecoverd zijn o.a. Freddie King, The Rol-

ling Stones, Cold Blood, The Animals, Van 

Morrison, Greatful Dead, Mom’s Apple Pie, 

Buddy Guy, Paul Rodgers & Jeff Beck, Marion 

James, Adèle, Tom Odell.
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Al sinds 1988 zorgt de SR&BB voor de betere 

bluesoptredens in Breda. Gelukkig zien we veel 

van het trouwe publiek terug bij deze optredens. 

Voor deze mensen (en alle anderen die onze 

optredens nog moeten ontdekken) willen wij dit 

graag continueren. Wij zijn daarom op zoek naar 

DONATEURS, sponsors en adverteerders 

(tarieven zie hieronder). Voor slechts €10,- per 

jaar kunt u de SR&BB en ons publiek steunen. 

In ruil daarvoor krijgt u niet alleen kwalitatief 

hoogstaande optredens, maar daarnaast ont-

vangt u maandelijks de kleuren-versie van Track 

per e-mail en regelmatig ook onze nieuwsbrief. 

Bovendien wordt u ieder jaar uitgenodigd voor 

een goed verzorgde “muzikale” avond.  

Wilt u hiervan gebruik maken en ons 

steunen, maak dan €10,- over op IBAN 

NL49INGB0001006095 t.n.v. SR&BB, 

onder vermelding van uw naam en e-mail adres 

zodat u ook de nieuwsbrief en de digitale Track 

kunt ontvangen. 

Alvast bedankt voor uw sympathie !

ADVERTEREN BOEKINGEN

We hanteren de volgende 

tarieven op jaarbasis 

1/3 - A5 pagina   € 180,-

1/2 - A5 pagina   € 250,- 

1/1 - A5 pagina   € 450,- 

Boekingen:

srbb@ziggo.nl

T + 31 (0)6 51 53 04 43

Secretariaat:

Klaverbeemd 3, 4844 RH  Terheijden

info.srbb@xs4all.nl
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