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“Kat Danser” is een zangeres in de categorie 
Americana. Maar ze is Canadese en woont in 
Edmonton, hoofdstad van de provincie Alberta 
die bij mij vooral een beeld oproept van prairies, 
graanvelden, oliebronnen en bar strenge winters. 
Heel anders dan de roots van country, blues, 
cajun e.a. respectievelijk de USA-staten Tenessee, 
Mississippi en Louisiana. 

Kat speelt ook heel aardig -veelal akoestische- 
gitaar, zelfs Weissenborn (dat evenwel niet op dit 
album). Haar achternaam “Danser” vloeit voort uit 
een poolse-zigeuner achtergrond maar daarvan kon 
ik geen sporen terugvinden in haar muziek, het is 
zoals ze zelf omschrijft op haar website “swampy 
roots and blues”.

“Goin’gone” is al weer haar vijfde album met 
vrijwel allemaal eigen composities. Producer Steve 
Dawson speelt zelf gitaar, lapsteel en pedalsteel. 
De begeleidingsgroep genaamd de “Mechanics” 
bestaat verder uit: Jeremy Holmes bas en 
mandoline, Gary Graig drums en percussion, Jim 
Hoke saxofoon en mondharmonica en Matt Combs 
fiddle en mandoline.

Het eerste, tevens titelnummer “Goin’ gone” drijft 
op een swingende contrabas en brushes op 
drums. Daarnaast is de mondharmonica opvallend 
aanwezig. De zang valt me enigszins tegen, is 

nogal donker en onderkoeld (heeft ergens iets weg 
van Chrissy Hynde), maar daar ga ik niet verder 
over zeuren. Het tweede nummer “Voodoo groove” 
heeft een sterk stuwend ritme. Op de telecaster-
gitaar klinken de akkoorden door een zwaar tremelo 
authentiek “delta” maar knetteren de solo’s me toch 
iets te veel. De mondharmonica is weer erg goed.

Het nummer “Memphis Tenessee” is helemaal in 
lijn met de titel. De slidegitaar voert de boventoon 
en de slidesolo is super. “Chevrolet car” is zo 
Americana als maar zijn kan met fiddle, mandoline, 
dobro en ‘slapping’ upright bas. “Kansas City blues” 
is pure mineur-blues. De zang is hier precies goed 
en de pedalsteel ontroerend mooi. “Hol’up baby” 
is niet zo bijzonder. Opnieuw vallen wel weer de 
mondharmonica op en de slidegitaar. “Train I ride” 
is een traditional van Mississippi Fred McDowell en 
wordt schitterend vertolkt. De zang is ook nu prima 
evenals de gitaar met tremelo en de zwoele sax. 

“My town” is puur country en vind ik nogal melig 
en dat is ook precies de bedoeling; de tekst: “they 
talk but don’t make a sound” over de bewoners, is 
veelzeggend. De dobro en de mandoline maken 
veel goed. Het negende nummer “Light the flame” is 
technisch erg knap, Philly-soul-achtig vooral door de 
saxofoon. De slidegitaar doet me denken aan Sonny 
Landreth. Het laatste nummer “Time for me to go” is 
ook goed en de gitaar wederom super.
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Leyla McCalla vindt inspiratie uit verschillende 
bronnen. Haar Haïtiaanse erfgoed, het leven 
in New Orleans  of dansen op Cajun en Mardi 
Gras. Ze is een Multi-instrumentaliste, Cel-
liste en Zangeres wiens kenmerkende geluid 
onmogelijk te repliceren is. Leyla’s muziek 
weerspiegelt haar levenservaringen.
Geboren in New York city, groeide ze op in 
een buitenwijk met haar Haïtiaanse ouders.  
Als tiener verhuisde ze voor 2 jaar naar Accra, 
Ghana. 

Bij terugkeer naar de USA, ging ze een jaar 
naar het Smith College om vervolgens aan 
de New York  University  cello en klassieke 
muziek te gaan studeren. 

Gewapend met Bach cello suites, verhuisde 
ze naar New Orleans, waar ze haar brood 
verdiende als straatmuzikant in “The French 
Quarter”.  

Het was een grote muzikale en culturele 
ondekkingsreis voor haar. “New Orleans voel-
de altijd als thuis voor mij”, herinnert ze zich. 
Hoe meer ik leerde over de geschiedenis van 
Louisiana, de banden met Haïti en de fransta-
lige cultuur, hoe meer ik me thuis ging voelen.
De verhuizing naar New Orleans betekende 
ook een nieuwe fase in haar carrière.

Het was tijdens het spelen op straat dat ze 
werd ontdekt door Tim Duffy, de oprichter en 
directeur van de Music Maker Relief Founda-
tion. Hij nodigde Leyla uit om eens langs te 
komen, en stelde haar voor aan de Carolina 
Chocolade Drops een bekende Afro-Ameri-
kaanse string band. Ze ging bij de band spe-
len om vervolgens uitgebreid mee op tournee 
te gaan. 

Met haar onlangs verschenen debuut album; 
Vari-colored songs – a tribute to Langston 
Hughes, richt ze zich nu op haar solocarrière.  

LEYLA Mc CALLA
VARI-COLORED SONGS

CD VAN DE MAAND

FEB

CD van de Maand komt tot stand i.s.m. Roots Mail Music en SR&BB

KAT DANSER   Jan.
GOIN’ GONE

https://www.youtube.com/watch?v=y3jHnjiF6wo
https://www.youtube.com/watch?v=y3jHnjiF6wo
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De eindconclusie over “Goin’ gone” is een gedegen 
en gevarieerd album. De nummers zijn vrijwel 
allemaal van hoog niveau, met als uitschieters 
“Kansas City blues”, “Train I ride” en “Light the 
flame”. 
Steve’s gitaarwerk vind ik zo verschrikkelijk gaaf, 
dat moet voor elke gitarist een bron van inspiratie 
vormen. Verder springt Jim’s mondharmonica er 
bovenuit, maar de overige begeleiding is eveneens 
van grote klasse. De productie is, zoals het bij 
Americana behoort, puur muziek zonder allerlei 
digitale trucage; typisch “Black Hen Music”, de stal 
van Steve Dawson en b.v. ook Jim Byrnes. Al met al 
is dit album zeer de moeite waard. Graag zou ik Kat 

en de Mechanics, vooral met Steve, eens live willen 
aanschouwen/horen. Dus programmeurs: ga vooral 
uw gang om deze band eens naar de lage landen 
te halen! 

Waardering: ****
Bernardo

   

Vervolg CD van de Maand
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KENNEDY, MILTEAU, SEGAL   
CROSSBORDER BLUES

Fine Tattoo Works

Nieuwe Haagdijk 4 Breda

Tel: 076 - 5208738

Dit spontaan gevormd internationale driemanschap 
bestaat uit blues/soulman Harrison Kennedy, 
harmonicaspeler Jean-Jacques Milteau en cellist/
contrabassist Vincent Ségal, allen gerenommeerde 
muzikanten met roots in Canada en/of Frankrijk. 
Hun samenspel met gebruik van een gevarieerd 
instrumentarium met gitaar, banjo, bluesharp en cello 
geeft een wonderlijke combinatie die onmiddellijk 
bekoort. De soulvolle stem van de in Hamilton, 
Ontario geboren Harrison Kennedy, -die ietwat op 
die van Ted Hawkins lijkt-, staat centraal, maar ook 
de twee begeleidende muzikanten bepalen mede de 
unieke sound van dit akoestisch album, mede door 
de cello van Vincent Ségal, een bekende naam in 
de jazzwereld, en de loepzuivere mondharmonica 
van Milteau. Dat maakt dat covers van John Lennon, 
T-Bone Walker, Marvin Gaye en B.B. King een 
originele inkleuring krijgen. Harrison Kennedy vertolkt 
het delicate ‘Georgia On My Mind’ en het ingetogen 
‘Imagine’ als een weemoedige bij wijlen smekende 
fluistering. Strijkstok en bluesharp vervangen hierbij 
de pianobegeleiding. Ook bij het droefgeestige 
‘The Thrill Is Gone’ geeft de cello van Vincent aan 
deze bluesklassieker een haast klassieke toets. Het 
album werd opgenomen in de ‘Drum Service Studio’ 
in Frankrijk. Toch is het alsof de songs ontstaan en 
gegroeid zijn tijdens een samenzijn van vrienden 
die afspraken om elkaar bij valavond ergens op een 
veranda te ontmoeten, waarbij je als het ware de cellist 
met zijn koffer de trappen ziet beklimmen klaar om 
samen met de zanger/gitarist en de harmonicaspeler 
een zwoele avond lang te musiceren! In hun mix 
van cross/border blues smelten blues, gospel en 
soul harmonisch samen. Bij het tijdloze ‘Judgment 

Day’ vervaagt de scheidingslijn tussen gospel en 
countryblues. Het mijmerende ‘What’s Going On’ komt 
over als een dialoog tussen zanger en harpspeler. Jean-
Jacques Milteau schakelt flexibel met zijn harmonica 
bij alle stemmingswisselingen en toont zich daarbij 
een harmonicavirtuoos die ook stilte en tristesse in zijn 
spelvariaties toelaat. Behalve covers van bluesiconen 
vertolkt Kennedy ook eigen composities. Nostalgie 
wisselt hij af met meer opwekkende of relaxte songs. 
Het mid-tempo ‘Blues Solution’ met banjobegeleiding 
heeft iets vrolijks evenals het dansbare ‘T-Bone 
Shuffle’. Toch zijn het songs als de ballad ‘That’s Just 
Stupid’, het donkere en aanklagende ‘No Monopoly 
On Hurt’ of het trage ‘Prisoners In The Open Air’die 
ontroeren en aanklampen. In het intrieste ‘Back Alley 
Moan’ ligt alle tragiek vervat van eeuwenoud leed. Het 
getokkel op de bassnaren, de strijkbewegingen, de 
huilende of jazzy harmonica en de songinterpretaties 
van Kennedy maken dit album in velerlei opzichten 
innovatief. Kennedy’s hese soulvolle zang slingert 
door alle rootsy bluesgenres heen, als een 
doorgewinterde bluesman, waarbij de celloklanken 
en harmonicasound nog meer diepgang geven aan 
al zijn emoties. Dat Kennedy, ooit nog frontman bij 
soulgroep ‘Chairmen Of The Board’, thans met deze 
instrumentalisten zijn speelveld weer verruimt, is 
typerend voor deze allround bluesman die blijvend 
open staat voor vernieuwing. Zijn album “This is from 
here” uit 2016, was een topper, ontving in Canada een 
Juno award en werd  CD van de maand in Track. Deze 
“Crossborder Blues” verdiende die beloning ook, maar 
wij waren toch net ietsje meer verrast door Kat Danser 
al was het een lastige afweging tussen die twee. . 
. Marcie, rootstime/drgroove

https://www.youtube.com/watch?v=fJHFYMO54tI
https://www.youtube.com/watch?v=QXFqkK6S9hQ
https://www.youtube.com/watch?v=fJHFYMO54tI
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Joe Bonamassa (verder J.B.) heeft sinds zijn eerste 
album “A new day yesterday” in het milleniumjaar 
een ongelooflijk aantal opvolgers afgeleverd. 
“Redemption” (verlossing) is alweer zijn dertiende 
studioalbum. De grafische vormgeving van de CD-
box, het boekje met songtesten en foto’s van vintage-
gitaren is buitengewoon fraai, maar we zijn toch 
vooral geïnteresseerd in de muziek. Voor mij is J.B. 
‘s werelds allerbeste gitarist in de blues/-rock sector 
en ik wil dan ook ronduit bekennen dat ik een ware 
J.B.-addict ben. Mijn platenkast bevat alle live-CD/
DVD’s, uitgezonderd de overbodige “Tour de Force” 
opnames in Londen. De studioalbums heb ik wel 
bijna allemaal maar kunnen mij doorgaans minder 
bekoren, de beste daarvan zijn “Sloe gin”, “Ballad of 
Joe Henry” en tesamen met Beth Hart “Don’t explain” 
en ”Seesaw”.  “Redemption” bevat 12 nummers die 
stuk-voor-stuk door Joe zelf gecomponeerd werden, 
wel met ondersteuning van anderen. In de intro-tekst 
stelt hij “Making this album unbeknownst to me started 
me down this path of redemption. One can argue I 
went kicking and screaming rather than voluntarily”. 
Oftewel kondigt hij een nieuwe koers aan die door 
zijn management uitgestippeld lijkt en waarin hij zich 
met de nodige schroom heeft geschikt. De aandrang 
tot vernieuwing kan ik best begrijpen, want hij kan niet 
eeuwig blueshelden uit het verleden blijven nabootsen, 
vraag is alleen hoe het uitpakt. De band bestaat uit 
de vaste begeleiders Reese Wynans piano en orgel, 
Michael Rhodes bas en Anton Fig drums, aangevuld 
met de blazerssectie Lee Thornburg en Paulie Cerra 
en het zangtrio Mahalia Barnes, Jade Macrae en 
Juanita Tippins. Betere assistenten kun je niet wensen 
maar dat wisten we al van meerdere live-CD-DVD’s. 
Daarnaast zijn er verschillende gasten ingehuurd 
voor ritmegitaar en zang. Het eerste nummer “Evil 
mama” begint met een drumroffel, daarna dendert er 
een monotoon dreunend bas- en drumpatroon uit de 
speakerboxen met daarboven in-effecten-verzonken 
gitaren, echoënde leadzang, hitsige koortjes en schelle 
blazers etc. “King bee shakedown” swingt danig maar 
klinkt nog massaler. “Molly-O” is bijna symfonische-
hardrock. Opnametechnisch is het intro trio zeker 

spectaculair, maar het is allemaal zo gekunsteld en 
zo opgefokt. Pas bij het vierde nummer “Deep in the 
blues again” valt de “ware” J.B. te horen. Een vet blues/
soul-nummer met een markante riff en een typische 
J.B-solo. “Self-inflected wounds” is een slepende 
slowblues dat iets in zich heeft van Led Zeppelin en 
met natuurlijk weer een J.B.-solo aan het slot. “Pick 
up the pieces” is een lazy-jazz-nummer waarin de 
onvolprezen pianist Reese Wynans eindelijk tot zijn 
recht komt, ook Paulie met een sax-solo en Joe zelf 
met een solo op een resonator.  “The gost of Macon 
Jones” is een waar juweel. Een country-rock-achtige 
melodie gezongen door afwisselend Joe zelf en 
americana-muzikant Jamey Johnson die een “southern 
feel” aan dit nummer geeft. De duivels filtsende solo 
die Joe hier uit zijn gitaar peurt is voor mij de allerbeste 
gitaarsolo van 2018. De titelsong “Redemption” wordt 
gedragen door een riff op een resonator maar ontaardt 
ook in een wolk aan effecten. “Stronger now in broken 
places” is na het voorafgaande een oase van rust met 
Joe alleen op een nylonsnarige gitaar, dat heb ik hem 
nog nooit horen doen. Een heel broze melodie en een 
sterk biografische tekst over (alweer) een verloren 
gegane liefde. Kan ik me iets bij voorstellen want Joe 
lijkt me zo’n bezeten Guitar- en Vintage aficionado 
(subtitel van het boekje Bona-Seum) dat elk liefje op 
den duur op de loop gaat. De overige nummers “Just 
‘Cos You Can Don’t Mean You Should”, “I’ve Got Some 
Mind Over What Matters” en vooral het laatste nummer 
“Love Is A Gamble” zijn puur blues/-rock. Als je al veel 
J.B.-albums in bezit hebt zijn deze niet erg verrassend, 
maar wel van de vertrouwde kwaliteit en recht voor zijn 
raap zonder al te veel effecten. Mijn eindconclusie over 
“Redemption” is dubbel. Enerzijds is het een zwaar 
overgeproduceerd album waarop vooral de eerste 
drie en het titelnummer verzuipen in digitale bombast. 
Anderzijds staan er zoals altijd ijzersterke composities 
op plus onnavolgbare gitaarsolo’s. Kortom, ik blijf 
trouw aan mijn hero J.B. en ik ga de “The ghost of 
Macon Jones” nog duizend keer draaien. Maar voor de 
volgende keer hoop ik op een “Back to my roots / the 
blues”.   Waardering: ***½

Bernardo

JOE BONAMASSA    
REDEMPTION

KENNEDY, MILTEAU, SEGAL   
CROSSBORDER BLUES

https://www.youtube.com/watch?v=wDe-dI3c5d0
https://www.youtube.com/watch?v=QXFqkK6S9hQ
https://www.youtube.com/watch?v=wDe-dI3c5d0
https://www.youtube.com/watch?v=fJHFYMO54tI
https://www.youtube.com/watch?v=QXFqkK6S9hQ
https://www.youtube.com/watch?v=fJHFYMO54tI


6 SR&BB

Sir” Oliver Mally en Peter Schneider, twee 
Duitstalige blues artiesten, traden op 17 februari 
2018 samen op in de Kunstsalon, een kleine blues 
club in de grootste deelstaat van Duitsland, Beieren. 
Hoewel het niet gepland was, nam Helmut Bauer dit 
akoestische concert op en verscheen de cd met de 
toepasselijke titel ‘Folk Blues Adventures’.
Op de opener “21st Century Blues” valt direct 
Mally’s doorleefde stem  op en het gretige gitaarspel 
van beiden, waarbij complementeren en aftasten 
de kwaliteit van hun samenspel ten goede komt. 
Na de relaxte melodieuze countryblues “I Can’t 
Wait To See My Baby”, laat Mally ons in “Brave 
Enough” nog eens genieten van zijn mooie stem. 
De eerste cover is Tom Waits’ “No One Can Forgive 
Me But My Baby”. Het nummer wordt door Mally 
en Schneider ingetogen en dan weer opwindend 
vertolkt. “Last Summer Pissed Me Off” is nog een 
rustige, mooi gezongen ballade met een heerlijke 
mondharmonicasolo van Schneider. Na de 
onderdukte akoestische slowblues “Drivin’ Blues” 
volgt een ruim acht minuten lange sobere versie 
van Bob Dylan’s “Blind Willie McTell”. Beide heren 

gaan er daarna in de boogie “Turn the Ship Around” 
nog eens acht minuten uiterst expressief en stevig 
tegenaan. Het slotnummer “Learning To Fly” van 
Tom Petty & Jeff Lynne is een klassieker uit 1991. 
In de intense vertolking is het de prachtige slidesolo 
die opvalt.
Als twee gelijkgezinde klassemuzikanten elkaar 
ergens treffen en samen spelen, is het resultaat 
meestal vrij uniek. Dit kunnen we ook schrijven over 
dit concert van “Sir” Oliver Mally en Peter Schneider, 
die zeer bescheiden en met een bijna technische 
perfectie, de kracht van de akoestische gitaren in 
ieder nummer demonstreren.

Eric Schuurmans/rootstime.be

“SIR” OLIVER MALLY EN PETER 
SCHNEIDER 
FOLK BLUES ADVENTURES 

Mailen naar: info@qprintbreda.nl
Bellen naar: 076-8882555

Generaal Maczekstraat 19
4818 BT Breda

https://www.youtube.com/watch?v=cKIGWgYvTSo
https://www.youtube.com/watch?v=cKIGWgYvTSo
https://www.youtube.com/watch?v=UGiIOOa67gY
https://www.youtube.com/watch?v=cKIGWgYvTSo
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Op deze “Small World” presenteert deze 
Oostenrijkse Bluesman ons elf degelijke nummers, 
samen met zijn uitstekende Hongaarse band. We 
besparen u de namen van deze muzikanten maar 
u kan ze terugvinden op de cd hoes. Uiteraard heeft 
hij bewondering voor legendarische blueshelden 
zoals b.v. Blind Willie McTell, Robert Johnson of 
John Lee Hooker maar net als zijn vriend Ian Siegal 
weet hij dit te vertalen in een eigen interpretatie 
van bluesmuziek. En wat is dit een mooi album 
geworden ! Zowel muzikaal als tekstueel is de 
man nergens minder dan indrukwekkend. Al 
van bij aanvang heeft de man de luisteraar bij de 
keel met het pakkende “Sharks”. Het nummer, de 
problematiek van de bootvluchtelingen belichtend, 
herbergt een fantastische bijdrage op saxofoon. 
Trouwens, met de “haaien” verwijst Ripoff fijntjes 
naar de onbekwame politici. En dit is niet de enige 
song waar hij tekstueel imponeert, en dit allemaal op 
schitterende muziek, laat ons dit vooral niet vergeten 
! De teksten kan je trouwens ook probleemloos 
volgen in het bijhorende booklet.

Let op, dit wil nu ook niet meteen zeggen dat 
dit een makkelijke plaat is ! Het vergt meerdere 
luisterbeurten voor deze zich volledig prijs zal geven 
en ’s mans persoonlijke benadering van de Blues 
zal ook wel wat inspanning vragen. Op “People” 
bijvoorbeeld flirt hij aarzelend met Reggae en op 
het titelnummer krijg je zelfs een wat licht Oriëntaals 
tintje toebedeeld. Noem het hedendaagse Blues 
zo u wil, wij noemen het gewoon doodeerlijke en 
fascinerende muziek.

Luc Meert, rootstime.be
.  
   

RIPOFF RASKOLNIKOV BAND   
SMALL WORLD 

“SIR” OLIVER MALLY EN PETER 
SCHNEIDER 
FOLK BLUES ADVENTURES 

https://d-media.nl/      Paardeweide 11A, 4824 EH Breda

https://www.youtube.com/watch?v=OkCXlZuukt8
https://www.youtube.com/watch?v=-lnhEth_qfE&t=0s&list=PLxNQP32Lxwl0p8unOUJ7SBHdJBIOJ8bVE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OkCXlZuukt8
https://www.youtube.com/watch?v=cKIGWgYvTSo
https://www.youtube.com/watch?v=cKIGWgYvTSo
https://www.youtube.com/watch?v=UGiIOOa67gY
https://www.youtube.com/watch?v=cKIGWgYvTSo
https://d-media.nl/
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Singer-songwriter en gitariste Fiona Boyes groeide 
op in Melbourne en heeft Schotse/ Engelse roots. 
Fiona was de éérste vrouw en niet Amerikaanse, 
die in 2003 in Memphis, TN, solo akoestisch, de 
International Blues Challenge won. Fiona werd door 
Pinetop Perkins en Hubert Sumlin omschreven 
als “één van de beste vrouwelijke gitaristen sinds 
Memphis Minnie”. Fiona Boyes is ondertussen al 
meer dan vijfentwintig jaar bezig als muzikante. 
Ze trad op tijdens de belangrijkste Australische, 
Amerikaanse en Europese festivals. Sinds haar 
debuut in 1990 bracht Fiona (toen nog als “Sassy 
Mamma” met The Mojos) vijfien albums uit, 
waarmee ze veel awards won. Haar repertoire 
gaat alle richtingen uit; van pre-war Delta slide, 
over Mississippi Hills grooves en Piedmont finger 
picking tot New Orleans barrelhouse, Memphis 
soul, Texas swing, Chicago en West Coast sounds. 
Fiona kan alles aan. Hiervoor experimenteert ze 
voortdurend met andere gitaren. Nu zijn het vooral 
cigar box en National Resonator gitaren, die haar 
zo te horen, aardig bezig houden. We kennen 
Fiona Boyes al van haar vorige albums ‘Box & 
Dice’ [2015] en ‘Professin’ the Blues’ [2016]. Met 
de opvolger ‘Voodoo in the Shadows’ keert Fiona 
met negen originele nummers en twee covers, via 
de Mississippi delta en New Orleans terug naar 
haar roots. Ze doet dit uiteraard niet alleen, maar 
in het gezelschap van drummer / percussionist 
Mark Grundun, bassist/ toetsenist Tim Neal en ster-
gast Johnny Sansone (harmonica, accordeon). Op 
‘Voodoo in the Shadows’ brengt Fiona verhalen over 
respect (“With a Little Respect”), feesten (“Party at 
Red’s”), gedrag (“Little Things”), voodoo (“What You 
Put On Me”), sensualiteit (“Dark and Dangerous 
Love”) en liefde. “New Orleans” schreef een vriend 
van haar (Gary Vincent) en “Don’t Leave Your Feet 
at Home” draagt ze op aan een andere vriend:  
“uncle” Bob Fuller. Op dit zydeco nummer is Johnny 
Sansone in grote doen met zijn accordeon. Ook 

speciaal zijn enkele oude nummers die ze opnam 
op dit album. “Dark and Dangerous Love” (van J 
Rene Coman) is op nog geen enkel ander album te 
horen. Het is een Latino getint nummer dat Fiona 
wel eens speelde met haar eerste band Mojos. 
Alle andere originals zijn “toevalligheden”, behalve 
“With a Little Respect”, dat ze voor een songwriting 
wedstrijd in 2007 schreef. Het thema van dat jaar 
was “tolerantie”, een thema dat meer dan tien jaar 
later nog zeer actueel is. In het nummer is Tim Neal 
op bariton sax en Sansone op harmonica te horen.    
Haar laatste road trip door de Zuidelijke staten van 
Amerika heeft duidelijk wat teweeg gebracht bij 
Fiona Boyes. De lokale tradities en het spirituele 
inspireerden haar voor het uitbrengen van ‘Voodoo 
in the Shadows’. Het werd o.a. door de keuze van de 
(soms heel “bijzondere”) gitaren, maar ook door de 
songwriting, opnieuw een bijzonder en gevarieerd 
album. We lieten ons heel gewillig meedrijven op 
de magie die Fiona en haar muzikanten opriepen 
tijdens deze uitzonderlijke reis.
..           

Eric Schuurmans, rootstime.be

FIONA BOYES   
VOODOO IN THE SHADOWS

https://www.youtube.com/watch?v=nVw3eakgx9Y
https://www.youtube.com/watch?v=3PUZ59RAHG8
https://www.youtube.com/watch?v=nVw3eakgx9Y
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Janis Joplin’s Original Band: Big Brother & 
The Holding Company

FIONA BOYES   
VOODOO IN THE SHADOWS

NEW
Snooky Pryor – All my money gone (1 dec. 2018) 
Pryor created the amplified down home sound of post-war Chicago blues. His singing 
and harp playing was influenced by John Lee Williamson (Sonny Boy I) In the 70´s 
and 80´s he toured frequently and also recorded great CD´s (mostly on Electro-Fi 
Records and Blind Pig) and he recorded the Wolf-CD “Sad and Lonesome” with 
Homesick James and also toured Austria. This CD is a mix of unreleased live and 
studio recordings. Special guest is Homesick James, who is also singing two songs! 
This CD is blues history!

The Kentucky Headhunters – Live at the Ramblin’  Man Fair (11 jan.) 
From the opening crunch of “Big Boss Man” to a thunderous take on The Beatles’
“Don’t Let Me Down,” the album  packs an adrenaline-fueled punch as the Head-
hunters revel in the power of roadhouse rock and blues. And the fun continues on 
three bonus studio tracks, newly discovered takes from the sessions with Rock & 
Roll Hall of Fame pianist Johnnie Johnson. “A raucous, rockin’ romp that’ll put a big 
ole grin on your face” – (NoDepression.com) 

Tommy Emanuel & John Knowles – Heart Songs (11 jan.) 
In music as in love, one + one can add up to not two but a new and greater one. 
Here, two of the world’s greatest guitarists make this clear. Both are masters of 
their instrument, honored by the iconic Chet Atkins with the rare designation of CGP 
(Certified Guitar Players). Their early journeys were dissimilar, but inevitably they 
would cross paths, become friends and perform on stages and clinics around the 
world. Their styles are distinctive but for that very reason they mesh seamlessly.

CD NIEUWTJES 

Eric Schenkman – Who Shot John? (11 jan.)   
Spin Doctors guitarist/songwriter Eric Schenkman’s new solo album  ranges from 
rockin’ blues to funk/soul/pop, all based around his killer guitar, expressive vocals, 
and raw, emotional lyrics. Teaming up with longtime pals Cody Dickinson (North 
Mississippi Allstars) on drums and washboard, Van Romaine (Enrique Iglesias, 
Steve Morse Band) on drums, and co-producer/bassist Shawn Kellerman (Lucky 
Peterson), Schenkman used a power-trio lineup to bring his original songs to life. 

Joe Jackson – Fool (18 jan.)    
‘Fool’ is geproduceerd door Joe Jackson en Pat Dillett (David Byrne, Sufjan 
Stevens, Glen Hansard) en opgenomen met de band waarmee Jackson sinds de 
release van Fast Forward optreedt; gitarist Teddy Kumpel, drummer Doug Yowell 
en bassist Graham Maby waarmee Jackson al decennialang samenspeelt. De Fast 
Forward Tour behelsde uiteindelijk meer dan 103 shows. Volgend jaar viert Joe 
Jackson zijn veertigjarig jubileum als artiest en omlijst dat met een wereldtournee 
waarmee hij ook vijf keer Nederland aandoet.

The Steel Woods – Old News (18 jan.)    
Represents a creative leap for the southern roots rock songwriting team of Alabama 
native Wes Bayliss and his North Carolina partner Jason “Rowdy” Cope. Part 
Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, dual-guitar southern blues-rock with elements of 
R&B, country, bluegrass, gospel, blues, folk and metal, the Nashville-based band 
deepens its resolve on a theme-driven album that joins the mystery train of the past 
with the full-speed loco-motion of the present, seeking to bring people together with 
the universality of music.

https://www.youtube.com/watch?v=nVw3eakgx9Y
https://www.youtube.com/watch?v=3PUZ59RAHG8
https://www.youtube.com/watch?v=nVw3eakgx9Y
https://www.youtube.com/watch?v=mbl_Kt4FS4k
https://www.youtube.com/watch?v=dsCFisq_Jeo
https://www.youtube.com/watch?v=nGH4hp6CFog
https://www.youtube.com/watch?v=Fb8BZdyx664
https://www.youtube.com/watch?v=Px1dqzlQkcI
https://www.youtube.com/watch?v=MpOJRAbBpZU
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Dr. Groove’s Blues ‘n Roots Kalender  Januari 2019
02 jan.       Billy & Bloomfish,                 ‘t Heerenhuys 23,  Geldrop NL
03 jan.        Billy & Bloomfish,                 De Bunker,   Gemert NL
04 jan.       Knight of the Guitar,                MEZZ,   Breda NL
                   Jan Akkerman, Leif de Leeuw, Ruben Hoeke, John Hayes, Anton Goudsmit.
04 jan.       DeWolff, s.a. Certain Animals,                Bibelot,   Dordrecht NL
05 jan.       DeWolff, s.a. Certain Animals,                Gebouw-T,   Bergen op Zoom NL
05 jan.       Fortunate Sons,                 De Bosuil,   Weert NL
06 jan.       List &  Leenders,                 café De Bruine Pij,  Breda NL
06 jan.      Blues Treat,                 café Gij en ik,   Gemert NL
06 jan.      Billy & Bloomfish,                 La Sonnerie,   Son NL
07 jan.       Grant Peeples & Jaimee Harris,               Meneer Frits,   Eindhoven NL
08 jan.       Grant Peeples & Jaimee Harris,               Het Zwijnshoofd,  Bergen op Zoom NL 
08 jan.       Matthews Southern Comfort,                Verkadefabriek  Den Bosch NL
                  (Blue Room Sessions)
10 jan.       Boogie Beasts, CD release party,               Muziek-o-Droom,  Hasselt B
11 jan.       Soulsville,                 DJS,   DordrechtNL
11 jan.       Mercy John,                 Xinix,   Nieuwendijk NL
11 jan.      Eli Goffa,                 Zorgpunt Waasland,  Beveren B
12 jan.       All Star Tribute to Gary Moore,                Bel Air   Breda NL
12 jan.       Jose Ramirez, Thomas Toussaint Band,              ‘t Vermaeck,   Rijen NL
12 jan.       Lapa Loca,                 P 79,   Den Bosch NL
12 jan.       Fortunate Sons,                 Willem II,   den Bosch NL
13 jan.       The Bootleg Doors,                 Bel Air   Breda NL
13 jan.       Blue Sox,                 café Lambiek,   Tilburg NL
13 jan.       Sweet Mary Jane,                 theater De Boemel,  Tilburg NL
13 jan.       Spunyboys,                 café Wilhelmina,  Eindhoven NL
13 jan.       O.D. Rock & Blues Band,                café De Sjoes,  Roosendaal NL
13 jan.       Crapshoot, Mojo Hand,                café Gij en ik,   Gemert NL
14 jan.       Jodymoon,                 Meneer Frits,   Eindhoven NL
15 jan.       The Como Mama’s,                 De Roma,   Antwerpen B
19 jan.       Meena Cryle & Chris Fillmore Band,               Heyhoef Backstage,  Tilburg NL 
19 jan.       Wille & The Bandits,                Paradox,   Tilburg NL
19 jan.       Colonel Jetski,                 De Gouden Leeuw,  Nispen NL
19 jan.       Shakedown Tim & The Rhythm Revue,               Ootello,   Mol B
20 jan.       Raw Medicine,                 Bel Air   Breda NL
20 jan.       Giles Robson, s.a. Ramirez/Toussaint Band,              zaal Thijssen,   Vlierden NL
21 jan.      Brooks Williams, Kit Hawes & Aaron Catlow,              Meneer Frits,   Eindhoven NL
22 jan.       Brooks Williams, Kit Hawes & Aaron Catlow,              Verkadefabriek  Den Bosch NL
                  (Blue Room Sessions)
24 jan.       Gregory Page,                 Witte Kerkje,   Terheijden NL
25 jan.       Jan de Bruijn & Petra Hessing,                Bel Air,   Breda NL
25 jan.       Hessing,                  Bel Air,   Breda NL
25 jan.       Blue Sox,                 café De Gouden Bal,  Eindhoven NL
26 jan.       Brooks Williams,                 Le Petit,   Breda NL
26 jan.      Blues Struck,                 Bel Air,   Breda NL
26 jan.      Harvey Blom Band,                 Bel Air,   Breda NL
26 jan.      Midnight Rambler,                 Concordia,   ’s Gravendeel NL
26 jan.      Sugar Mama,                 café Royal,   Mill NL
27 jan.       Schipper & Bemanning,                Bel Air,   Breda NL
27 jan.       Jack Rabbit Slim’s Twist Contest,               De Bommel,   Breda NL
27 jan.       Farstreet,                 Bel Air,   Breda NL
27 jan.       Danny Bryant,                 De Gouden Leeuw,  Dongen NL
27 jan.       Firehouse Mama,                 café Post Besoyen,  Waalwijk NL
27 jan.       Dayna Kurtz,                 Paradox,   Tilburg NL
27 jan.       Sweet Mary Jane,                 café Gij en ik,   Gemert NL
28 jan.       Steampower,                 Meneer Frits,    Eindhoven NL
                        
                               https://www.facebook.com/gerdrgroove.vanleent 

https://tlooijmans.wixsite.com/rootsinhetgroen
https://www.bunkergemert.nl/agenda/
https://www.mezz.nl/programma/knight-of-the-guitar/
https://bibelot.net/agenda/dewolff/
https://www.gebouw-t.nl/event/29021/Crazy-Little-Things-Tribute-to-Queen?gclid=EAIaIQobChMI5pC7i9G03wIVGuJ3Ch3GyAm3EAAYASAAEgLXiPD_BwE
https://www.debosuil.nl/
http://cafedebruinepij.nl/
https://gijenik.nl/
https://www.sonnerie.nl/agenda
https://www.muziekgebouweindhoven.nl/nl/agenda/themas/58/De_Maandag_van_Van_Meurs/
http://members.home.nl/crossroadsradio/
http://www.blueroomsessions.nl
https://www.muziekodroom.be/
https://www.jazzandbeyond.nl/events/
https://xinix.nl/agenda/rootscafe-mercy-john/
http://www.zorgpuntwaasland.be/
http://www.belairbreda.nl/
https://www.thebluesconnection.nl/
http://www.p79.nl/
https://www.willem-twee.nl/
http://www.belairbreda.nl/
https://www.kaffeelambiek.nl/
https://www.theaterdeboemel.nl/programma
http://www.cafewilhelmina.nl/agenda/
http://www.sjoes.nl/
https://gijenik.nl/
https://www.muziekgebouweindhoven.nl/nl/agenda/themas/58/De_Maandag_van_Van_Meurs/
https://www.deroma.be/?gclid=EAIaIQobChMIiO3UgtO03wIVReJ3Ch39awELEAAYASAAEgJVMPD_BwE
https://www.heyhoef-backstage.nl/
https://paradoxtilburg.nl/programma/
https://www.nispenblues.nl/?page_id=10
http://www.ootello.be/
http://www.belairbreda.nl/
http://keepingthebluesalive.nl/
https://www.muziekgebouweindhoven.nl/nl/agenda/themas/58/De_Maandag_van_Van_Meurs/
http://www.blueroomsessions.nl
https://puurwitconcerten.nl/
https://www.facebook.com/pg/CafeBelAirBreda/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/events/2082739091785989/
https://www.dse.nl/~willem/
http://www.srbb.nl/nieuws/comments/een_fantastische_verrassing_in_cafe_le_petit_breda/
https://www.facebook.com/pg/CafeBelAirBreda/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/CafeBelAirBreda/events/?ref=page_internal
http://www.concordiasgravendeel.nl/
http://www.caferoyalmill.nl/
https://www.facebook.com/pg/CafeBelAirBreda/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/debommel.breda/
https://www.facebook.com/pg/CafeBelAirBreda/events/?ref=page_internal
https://www.bluesdongen.nl/agenda/27-jan-2019-danny-bryant-u-k-in-dongen/
http://www.postbesoyen.nl/
http://paradoxtilburg.nl/programma/rootzclub-dayna-kurz/
https://gijenik.nl/
https://www.muziekgebouweindhoven.nl/nl/agenda/themas/58/De_Maandag_van_Van_Meurs/
https://www.facebook.com/gerdrgroove.vanleent
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Brooks Williams (zaterdag 26 jan. 18:00 u. Café Le Petit) 
De uit Statesboro, Georgia afkomstige Amerikaan 
Brooks Williams is een absolute bluesgrootheid. Meer 
dan twintig albums heeft de man inmiddels op zijn naam 
staan. Hij speelt uiterst gevoelig op de akoestische gitaar, 
uitstekend ‘slide’ op zijn resonator en pittige blues en 
country op zijn washboard en cigarbox-gitaar. Kortom, 
een allround vakman die zijn songs op een persoonlijke 
wijze benadert.Zonder problemen wisselt hij een laidback nummer af met een intens 
gepassioneerde song. Americana at it’s finest! Veel singer-songwriters staan in de 
schaduw van Brooks Williams, zeker wanneer het zijn gitaarspel betreft. Daarnaast 
blijkt Williams een fantastische entertainer te zijn, gezien de drive die hij ten toon 
spreidt. Eigen werk wordt afgewisseld met klassiekers, die op zeer originele manier 
worden uitgevoerd door Williams. 
Brooks heeft altijd al een uitstekend gevoel gehad voor bluesy materiaal, en b.v. 
zijn Son House cover ‘Grinnin’ In Your Face’ is sensationeel luistervoer. Brooks 
is een gedreven artiest, die gemakkelijk manoeuvreert van ontspannen bedachte 
nummers, naar uitzinnig gepassioneerd spel. Het is een feest om Williams live aan 
het werk te zien. Een vakman die uitsluitend spelplezier met hoge kwaliteit etaleert.

www.srbb.nl
See more at: http://www.brookswilliams.com

Een fantastische verrassing in café Le Petit Breda ! 
(Za 26 jan. 2019 om 18 Uur)

https://www.youtube.com/watch?v=EAkuMKoodD8
http://www.srbb.nl/
http://www.brookswilliams.com/photos/#sthash.6kccj6iC.dpuf
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NEW
Ina Forsman – Been meaning to tell you (25 jan.) 
She’s full of surprises. Try Every Single Beat, with it’s Latin rhythms and a lyric that 
Ina hopes will let you “feel the moment and stop being so goddamn concerned what 
other people are thinking”. Try Chains, with it’s throbbing percussion and gang-chant 
vocals. It all ends with the stunning Sunny - a smoky acapella masterclass, written 
entirely by Ina, that sends you off into the world with goosebumps, ready to spread 
the word about this extraordinary artist.

Walter Trout – Survivor Blues (25 jan.) 
Trout shares: “I’m riding in my car sometimes, and I’ve got a blues station on – and 
here’s another band doing Got My Mojo Workin’. And there’s a little voice in me that 
says, ‘Does The World need another version of that song?’ So I came up with an 
idea. I didn’t want to do ‘Stormy Monday’ or ‘Messin’ With The Kid.’ I didn’t want to 
do the Blues greatest hits. I wanted to do old, obscure songs that have hardly been 
covered. And that’s how Survivor Blues started…”

CD NIEUWTJES 

Addi McDaniel – After the news (25 jan.)   
On this solo debut, McDaniel points her search inwards, channeling the pain of 
loss and regret into a work of beauty and strength. She is both an extra-ordinary 
singer and a gifted interpreter of song, and here we find her breathing vivid life into 
original songs from collaborator Tom Siering, and covers of Andrew Bird and Bruce 
Cockburn. Backed by an all-star cast of musicians including drummer/producer 
Marco Giovino (Robert Plant, Norah Jones), McDaniel blurs the lines between  
roots, blues, soul and jazz.
Leyla McCalla – The Capitalist Blues (25 jan.)    
The Capitalist Blues is a clear musical departure from the folk approach of McCalla’s 
first two critically-acclaimed albums. Comprising mostly original songs and 
increasingly steeped in the music of her adopted home of New Orleans and her 
ancestral home of Haiti, McCalla’s songs span the musical spectrum from New 
Orleans traditional jazz to Zydeco to Haitian Rara and explores the psychological 
and emotional effects of living in a society where money is king, and the poor are 
left to fend for themselves.

Tiny Legs Tim - ‘Elsewhere Bound’ (1 febr.)    
Op zijn vijfde album, ruilt Tim de akoestische intimiteit van de vorige plaat  
‘Melodium Rag’ in voor een uitgebreide bezetting met een veelkleurige sound. 
Denk stomende blazers, broeierige percussie en honky-tonkpiano, al blijft zijn 
authenticiteit behouden. De muzikale indrukken die hij verzamelde tijdens een 
reis naar New Orleans zijn duidelijk hoorbaar. Hij versmelt blues, soul, rumba en 
americana met het originele bluesgevoel en puurt meer en meer zijn eigen stijl uit.

Wille & The Bandits – Paths (1 febr.)    
Wille & The Bandits manage to encompass musical diversity which makes 
their music so appealing. The band adopts the musical essence, nostalgia and 
discovery of the late 60’s and 70’s and mix Rock and Roll with a more modern 
approach, combining elements of world music, dance music and hip-hop creating 
something truly unique. “I feel that we have finally managed to capture the various 
soundscapes and unusual instrumentation of our sound on one album without 
losing the raw, live energy.” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ycZRUShZV68
https://www.youtube.com/watch?v=fW0rUvG9uu8
https://www.youtube.com/watch?v=p_LnqeBMH-M
https://www.youtube.com/watch?v=o6kHnUXHOo0
https://www.youtube.com/watch?v=hm7vp9BAzvc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vLQ_kb5JhXw
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NEW
PRIJSVRAAG
Wie raad de vijf handtekeningen?

Stuur je oplossing voor 10 februari 2019 naar info.srbb@xs4all.nl  en maak kans 
om de Cd “Revelation”  van Danny Bryant te winnen.

mailto:info.srbb%40xs4all.nl?subject=Prijsvraag%20handtekeningen
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TRACK’S JAARLIJST 2018
01) Eric Bibb – Global Griot
02) The War & Treaty – Healing tide
03) Malford Milligan – Life will humble you
04) Ry Cooder – the prodigal son
05) Kennedy, Milteau, Segal – Crossborder Blues
06) Luke Winslow King – Blue Mesa 
07) Spencer Bohren – Makin’ it home to you
08) Eugene ‘Hideaway’ Bridges – Live in Tallahassee
09) Kat Danser – Goin’gone
10) Danielle Nicole – Cry no more
11) Teresa James & The Rhythm Tramps – Here In Babylon 
12) Jon Cleary – Dyna-mite
13) Marcus King Band – Carolina Confessions
14) Maria Muldaur – Don’t you feel my leg
15) Birds of Chicago – Love in Wartime
16) Celso Salim Band – Mama’s hometown
17) John Hiatt – The Eclipse Sessions
18) Marcia Ball – Shine Bright
19) Rory Block – A woman’s soul
20) Eric Lindell – Revolution in your heart
21) Shemekia Copeland – America’s Child
22) Detonics – Raise your bet
23) Steve Dawson – Lucky hand
24) Ragtime Rumours – Rag ‘n Roll
25) Boz Scaggs – Out of the Blues
26) Sari Schorr – Never say never
27) Paul Thorn – Don’t let the devil ride
28) Samantha Martin & Delta Sugar – Run to me
29) Buddy Guy – The Blues is alive and well
30) Van Morrison & Joey DeFrancesco – You drive me crazy 
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Fat Tuesday 
Dongen

Jan de Bruijn & Petra Hessing – akoestisch – Vrijdag 25 jan. 23:00 u Bel Air, Boschstraat 174 Breda

Jan de Bruijn heeft zo ongeveer al veertig jaar ervaring in blues en roots achter zijn naam staan. In onze 
contreien zijn zijn optredens als zanger/gitarist in The Crew, Jan de Bruijn band en 
Double Brown misschien wel het bekendst, maar hij heeft daarnaast ook prachtig 
“levenswerk” afgeleverd met zijn solo-album “the long way home” en er zit ook weer 

iets nieuws in de koker. Hij deelde podia en studio’s met Johnny 
Copeland, Calvin Owens, Jerry McCain, Jo Lemaire, Bløf, Linda 
Hopkins, Eddie C Campbell, The Uptown Horns, Kaz Lux, Oscar 
Benton, Raymond v/h Groenewoud, Stef Bos en vele anderen. 
Vanavond dus samen met aankomend talent Petra Hessing, die 
we inmiddels aardig beginnen te kennen via de jaarlijkse “Robb 
Bouterse Tribute” waar zij vaak de show steelt. Inmiddels zangeres in haar eigen band 
“Hessing” en zij draait haar hand er niet voor om om ‘even’ met pure passie een akoestisch 
setje met Jan de Bruijn ten beste te geven.

Bluesstruck is een jonge stevige 
Bluesband uit Zevenbergen. Na bijna 
een jaar hebben ze al in tientallen café’s 
hun visitekaartje afgegeven en op 
verschillende evenementen, waaronder 
3 Bluesroutes, gestaan! De band speelt 
een strakke set met Blues nummers van 
Howlin’ Wolf tot Stevie Ray Vaughan. Dit 
doen zij op hun eigen manier met veel 
ruimte voor improvisatie en dynamiek. 
Buiten deze Blues jams bestaat het

Van Goorstraat 5
4811 HH breda

Tel. (076) 5228394
Fax. (076) 5226857

Bluesstruck, zaterdag 26 jan.  20:30 u  Bel Air Boschstraat 174

Live@
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repertoire nog uit een aantal lekkere swingende Rock ‘n’ Roll nummers en eigen werk. Met Rory Eestermans 
op gitaar, Daan Lomeijer op bas, Jeroen van der Bok op toetsen en Marnix Franse op drums komt het avondje 
Blues wel goed.

Harvey Blom Band – Zaterdag 26 jan. Cafe Bel Air – 22:00 uur

Eind 2016 leerde gitarist Harvey Blom, die ooit in Breda actief was met de formatie Crossroads Experience 
en zanger en multi-instrumentalist Stephen Wilkinson elkaar kennen, tijdens de welbekende “Robb Bouterse 
Tribute” in de Bruine Pij, doordat ze hierbij samen op het podium stonden, met o.a. drummer Roel Bisschop 
en bassist Laurens Verdurmen, beiden bekend van, én actief in Charlie & The Welfare. Na een aantal keren 
in deze bezetting samengespeeld te hebben werd het al snel duidelijk dat de muzikale klik tussen de heren 
groter was dan die jamsessies en werd er besloten om de muzikale broederschap verder vorm te geven. 
Vanaf dat moment was The Harvey Blom Band een feit en spenderen ze met z’n vieren zo veel mogelijk tijd in 
de oefenruimte en op het podium. Ze spelen lekkere blues/rock die heavy kan zijn maar ook zeker erg intiem. 
Deze band heeft het lef van ZZ Top, de drive van Rory Gallagher en de groove van Free!
Dus GET YOUR GROOVE ON!!

Leden band:
Stephen Wilkinson : zang, percussie, mondharmonica
Harvey Blom: gitaar
Laurens Verdurmen: basgitaar
Roel Bisschop:  drums

Live@
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Schipper en Bemanning - Zondag 27 jan.2019, 16:00 u cafe Bel Air Breda

Schipper en Bemanning is een bluesrockband rondom “old crack” Kees Schipper.
Al meer dan 50 jaar onderweg herstartte de van origine Zeeuwse zanger gitarist  in 2014 zijn 
in de jaren negentig ter ziele gegane band Schipper & Bemanning.
De band toerde in mei 2015 met veel succes in Duitsland en is ook volgend jaar op diverse bekende Duitse 
festivals geboekt waaronder het bluesfestival in Berlijn en op het grootste podium in Dresden “Tante Ju”.
Schipper & Bemanning staat garant voor een stevige pot bluesrock van de bovenste plank! 
Soms herinnerend aan de Engelse band uit de jaren zeventig The Free, soms  juist weer
meer richting “modern bluesrock” a la Joe Bonamassa, maar ook vaak teruggaand naar de 
jaren 30 van de vorige eeuw ( Robert Johnson).

Line up:
Kees Schipper   :  vocals/ gitaar
Carel de Neeve   :  basgitaar
Silvester van Rijckevorssel  : drums

Live@
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19

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 

REDACTIE 

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

Geschreven door Monique Chaigneau

Vaste redacteurs
Joep Peeters
Monique Chaigneau
Johan Dirven
Ger van Leent

Ontwerp & DTP
Daniela van het Bolscher
Cindy Dirven

Druk
CopyNet Breda

Ik moest weer.
Nee niet naar de mondhygiëniste, hoor.
En ook niet naar de pletterkar. Dat mag weer over 
twee weken.
Met pletterkar bedoel ik het bevolkingsonderzoek 
voor borstkanker. Een noodzakelijk kwaad maar niet 
echt mijn hobby.
Nee, ik moest weer eens nieuwe kleding 
aanschaffen. Ook een noodzakelijk kwaad.
Nu denkt elke vrouw die dit leest dat ik volslagen 
gek ben en dat het toch een enorm feest is om te 
shoppen.
Ik vind het geen feest. Eigenlijk nooit gevonden. Als 
‘t even kan ga ik twee keer per jaar, in het voor- en 
najaar, om de eventuele al te erg verlopen kledij 
te vervangen. Ik ga dan naar één winkel en hoop  
na een middag in een veel te kleine paskamer met 
foute belichting, naar huis te gaan met echte ‘Judith’ 
kleding, waar ík me goed in voel en waarvan ík vind 
dat het me goed staat.
Het liefst ging ik naar een couturier als Mart Visser 
die mij even keurt met ogenschijnlijk oppervlakkige 
blikken waarbij ik mezelf helemaal niet onzeker 
voel. Hij houdt me wat gekleurde stoffen voor en 
ziet met zijn geoefend oog direct welke kleuren 
mij fantastisch zullen staan. Nadat hij me zes keer 
lieverd heeft genoemd en de fles Chardonnay leeg 
is word ik naar huis gestuurd. Zo gezellig altijd in zijn 
atelier!
Als ik na enkele weken een telefoontje krijg, hangt 
mijn hele, voor elke gelegenheid uitgekiende, 
garderobe klaar om zo mee te nemen zodat ik me 
het hele seizoen niet meer hoef af te vragen wat ik 
aan moet. Of het past, daar hoef ik me uiteraard geen 
zorgen om te maken. Mart heeft alles zorgvuldig 
opgemeten met zijn designer meetlint.
En als ik wil krijg ik er zelfs nog lingerieadvies bij, 
maar dat is nou net mijn eigen specialiteit.
Dus dat wimpel ik vriendelijk af....
Sorry mensen, ik ging even met mezelf op de loop. 
Een mens moet toch iets te wensen hebben?
Zeker na onlangs weer schrijnende ervaringen te 
hebben opgedaan in een kledingzaak.
De überhippe en überslanke verkoopster vond alles 
eeeeenig bij me staan, terwijl ik doodongelukkig 
stond te zijn met een ding wat leek op de gebloemde 
nachtjaponnen die mijn oma altijd droeg.
Toen ik aangaf dat ik geen woest gekleurde jurken 
wilde, kwam ze met een tuniek aan met een 

gigantische lawaaipapegaaienprint. Ook op mijn 
nogal vertrouwelijke informatie dat ik graag  luchtige 
kleding draag omdat ik regelmatig opvliegers heb 
werd gereageerd met een jasje van kunststof. 
Dan heb je iets toch niet begrepen of je bent enorm 
in je sas met jezelf.
Want die print staat haarzelf waarschijnlijk wel leuk. 
Zoals alles wat deze juffrouw aantrekt leuk staat. En 
overgangsverschijnselen daar heeft ze nog nooit 
van gehoord. 
Helaas hoor ik niet bij de categorie van vrouwen die 
nog steeds charmant zijn in een jutezak. Of  ben 
ik misschien erg veeleisend? Maar dat zou niet uit 
moeten maken voor een goede verkoopster. Die 
maakt het haar klant naar de zin en dat begint met ... 
luisteren. Helaas, als je jezelf laat overschreeuwen 
door lawaaipapegaaien dan lukt dat niet zo best.
Ik hoop dat het een lange hete zomer wordt. Dan 
hoef ik niet uren voor mijn kast te staan, in twijfel 
wat nu weer aan te moeten trekken. Dan volstaat 
een bikini. 
Of misschien verhuizen naar Hawaï: zou zo’n rieten 
rokje mij wel staan? 
Even Mart bellen….

               

DE ‘NO MUSIC PAGE’
Door Judith Cosman .

Lawaaipapegaai.
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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 !
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