
Program m a 2 0 1 8

7  sept em ber 2 0 1 8

2 0 :3 0 Route 6 1 Café d’Apotheek, Markt  1 3  

2 1 :3 0 1 0 0 %  Cot ton Pickers Café De Pub, Klappeijst raat  9

2 2 :3 0 Colonel Jetski Café Oud Brabant , Leijsenhoek 1 3

8  sept em ber 2 0 1 8

1 6 :0 0 Spider &  The Fly Café d’Apotheek, Markt  1 3  

1 6 :0 0 Early  Mac Band ( UK) Café De Pub, Klappeijst raat  9

1 6 :0 0 Stevie  Ray Café Oud Brabant , Leijsenhoek 1 3

1 7 :0 0 Vuig Theater De Bussel, Torenst raat  1 0

2 1 :0 0 Ed &  the Gators ( B) Café Oud Brabant , Leijsenhoek 1 3

2 1 :3 0 Reply  to All Café De Pub, Klappeijst raat  9

2 3 :0 0 Harvey Blom  Band Café Oud Brabant , Leijsenhoek 1 3

9  sept em ber 2 0 1 8

1 5 :1 5 Rockfour Café De Beurs, Klappeijst raat  4 -6

1 5 :3 0 Vie jos am igos /  Change Sty le Café Oud Brabant , Leijsenhoek 1 3

1 6 :0 0 The Sauce Café d’Apotheek, Markt  1 3  

1 7 :0 0 Farst reet Café De Pub, Klappeijst raat  9

Program m aw ijzigingen voorbehouden

Bovenverm elde opt redens: grat is toegang



Café d’Apotheek, Markt  1 3

Dutch Bluesband Route61 bestaat uit vier ervaren muzikanten met een 

jarenlange ervaring en hebben zich in korte tijd opgewerkt tot een 
veelgevraagde bluesband voor zowel kleine als grote podia.

Deze Nederlandse bluesband bestaat uit Steven de Bruijn (gitaar en 

zang), Rinus Vink (bas), Wim van Hamersveld (drums) en Carolus van 

Kuilenburg (harmonica). Hun enthousiasme voor de blues en ervaring 
op festivals tot in de kleinste kroeg voel je, wanneer Dutch Bluesband 

Route61 de “The Blues Experience” voorbij laat komen tijdens hun 

optreden en zorgen daardoor voor een sfeervolle gig.

Na het uitkomen van hun cd “Old Friends New Friends ” is deze band 
regelmatig te horen op de radio met live optredens en op diverse podia.

Dutch Bluesband Route 61 is een graag geziene band in het bluescircuit.

Het meemaken en beleven van een optreden van Dutch Bluesband 

Route61 laat je een stuk bluesgeschiedenis beleven.Blueslegendes
zoals, BB king, John Lee Hooker, Moose Allison ,Sonnyboy Williams,

Willy Dixon Pat Ramsey , Ford Brothers etc

De o.a. traditionele Chigaco blues- en de Jazzy klinkende WestCoast

blues klanken kunnen je gewoon niet onberoerd laten.

Vrijdag 7  septem ber
ca. 2 0 :3 0  uur:

Route 6 1



Vrijdag 7  septem ber
ca. 2 1 :3 0  uur:

1 0 0 %  
Cot tonpickers

Vijf rasmuzikanten ‘from the south’, opgegroeid rondom de rivieren, met 

littekens op hun ziel en op hun stembanden. Zet ze op een podium en 

ze gaan los. Maar deze mannen gaan er absoluut geen treurige avond 

met doorleefde liedjes van maken. Nee, ze gaan een feestje bouwen en 
het leven vieren! Eigenlijk maakt het ze niet uit op wat voor festival of 

podium ze staan; met een breed repertoire weten ze het publiek 

sowieso in te pakken. 

Speciaal voor het Blues & Rock festival reizen de Cotton Pickers af naar 

Oosterhout. Met Blues & Rock, bekende en misschien minder bekende 

songs. En misschien ook wel Polka & Boogie. Sommige bandleden zou 

je kunnen kennen van een tribute to Beth Hart, de Amerikaanse 
zangeres, of van een band die als motto ‘Vollen bak gassuh’ heeft en al 

eerder in De Pub speelde. 

Café de Pub, Klappeijst raat  9



Vrijdag 7  septem ber
ca. 2 2 :3 0  uur:

Colonel Jetski

Opgericht begin 2017 kan dit gezelschap gezien de individuele 

kwaliteiten zonder schroom een super band in de Nederlandse blues

scene genoemd worden. De band overstijgt de som der delen. Wie
Colonel Jetski aan het werk ziet en hoort, wordt volledig van zijn sokken 

geblazen door de energie, het samenspel en de kwaliteit. 

Een spontane verzameling bluesmuzikanten van de bovenste plank leidt 

niet automatisch tot een wereldact van formaat, maar toevallig is het dit 
keer een schot in de roos. Dat was bij de eerste repetitie (toevallig ook in 

Oud Brabant) al duidelijk. Die eerste dag was de generale ter 

gelegenheid van Fat Tuesday in Dongen (2017), maar leidde tot veel 

meer (nu al) gedenkwaardige optredens.

Phil Bee – Zang, Guy Smeets – gitaar, Bart Kamp – bas, Pascal

Lanslots – Hammond, piano en ‘vintage keys’ en Frank Duindam –

drums zullen laten zien en horen waarom Oud Brabant voor hen 

vandaag in het centrum van de wereld ligt. Back to Base!
http://www.coloneljetski.com/

http://www.bluesther.nl/artist/colonel-jetski/

Café Oud Brabant , Leijsenhoek 1 3

http://www.coloneljetski.com/
http://www.bluesther.nl/artist/colonel-jetski/


Zaterdag 8  septem ber
ca. 1 6 :0 0  uur:

Stevie Ray

Waar drie mensen het podium opstappen om hun hart te volgen, 

ontstaat iets unieks. Vincent Janse (Vinnie’s Vice, gitaar/zang), Kai 

Liebrand (Voltage, bas) en Leon Schmitz (Tommy Ebben & the Small 
Town Villains, drums) doen precies dat. Ze spelen blues in de

traditie van de grote Stevie Ray Vaughan. 

Trouw aan de meester zelf, maar altijd met een eigen persoonlijkheid 

erdoorheen schijnend. Als je blues liefhebber bent, is dit je kans om

klassiekers als ‘Pride & Joy’, ‘Lenny’, ‘Little Wing’ en ‘Going Down’ live 

vertolkt te zien worden door een band die met vuur en passie de songs 

speelt waar iedereen van houdt.

Facebook: www.facebook.com/stevierayband

Promo: https://youtu.be/17loIjbrUuA

Café Oud Brabant , Leijsenhoek 1 3

http://www.facebook.com/stevierayband
https://youtu.be/17loIjbrUuA


Zaterdag 8  septem ber
ca. 1 6 :0 0  uur:

Early Mac 
Band ( UK)

The Early Mac Band is een bluescoverband die is gevormd door de 

vroegere leden van Greenmac. In deze line-up spelen ze nummers van 

(natuurlijk) Peter Green, maar ook van Gary Moore en Hendrix langs 

B.B. King en Buddy Guy tot en met de oersounds van Robert Johnson
en Elmore James. Da's een brede range van nummers die zowel de 

normale liefhebber als de die-hard bluesfanaat weet te binden

Niet lullen maar poetsen zou het thema van de groep kunnen zijn.
Verschillende opnames in de beroemde Sun Studios en als support act 

voor Booker T, Chris Farlowe, The Norman Beaker Band en Steve 

Cropper dragen bij aan hun prima reputatie. Ze treden ca. 100 keer per 

jaar op in Europa en Amerika en daardoor kun je ze eigenlijk nauwelijks 
mislopen. Nu op tour in Nederland en vanmiddag in café de Pub

Luke Smithson- Lead vocal, guitar, Joel Dowson - Lead Guitar

Ol Jessop – Bass, Peter Tallent - Drums 

https://www.facebook.com/Early-Mac-Band-149560941779714/

Café de Pub, Klappeijst raat  9

https://www.facebook.com/Early-Mac-Band-149560941779714/


Zaterdag 8  septem ber
ca. 1 6 :0 0  uur:

Spider &  
The Fly

Het semi-akoestische Stones blues-duo Spider & The Fly brengt het 

repertoire van ’s werelds Greatest Rock & Roll Band terug naar de 

essentie met 2 gitaren en 2 stemmen. Tijdens het optreden worden
megahits als Satisfaction en Honky Tonk Women afgewisseld met 

minder bekendere pareltjes en bluesnummers van de afgelopen 5 

decennia. 

Beide muzikanten hebben, net als The Rolling Stones, een blues 
achtergrond en hebben hun duo logischerwijs genoemd naar een bluesy 

Jagger & Richards compositie.

De setlijst van de Spider & the Fly bestaat voor een groot deel uit blues-

repertoire waarmee de Stones in de jaren zestig bekend werden, maar 

ook van hun meest recente blues-cd “Blue & Lonesome”. Bij optredens 
passeren nummers van Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Willlie Dixon, Slim

Harpo en Jimmy Reed de revue.

Meezingen mag en wordt gewaardeerd, onder het motto:

It’s Only Rock & Roll, But We Like It !!! 

Café d’Apotheek, Markt  1 3



Zaterdag 8  septem ber
ca. 1 7 :0 0  uur:

Vuig

Opzwepend, verrassend en vol energie! VUIG kleurt niet binnen de

lijntjes, volgt niet de gebaande paden en denkt verder dan traditionele

zydeco, melancholische blues en Oosterse Balkan tonen. Met hun 
karakteristieke eigen sound, uitdagende melodieën en fonkelende 

instrumenten weet VUIG keer op keer probleemloos het publiek te 

betoveren en mee te voeren. 

In het hart van deze Brabantse 5-mans formatie vinden we de beproefde 
broer/zus combinatie Richard en Sharon van Turnhout, respectievelijk op 

accordeon en drums en met afwisselend de lead in zang. In combinatie 

met de virtuoze solo's van conservatorium gitariste Merel van de Keer, 

de vrolijke noten van saxofonist Davy Matthijssen en de swingende 

baslijntjes van Stefan van den Heuvel staat deze band als een huis!

Dat hun gevarieerde setlist, breed georiënteerde repertoire en ijzersterke 

live performance een succesvolle formule is, blijkt wel uit de vele 

boekingen die zij binnenkrijgen. Met deze originele mash-up van Zydeco, 

Balkan en Blues speelt VUIG vanmiddag in Theater De Bussel

De Bussel, Torenst raat  1 0



Zaterdag 8  septem ber
ca. 2 1 :0 0  uur:

Ed &  The 
Gators ( B)

Winnaar van de Belgium Blues Challenge 2017 Ed and the Gators is 

een swingende bluesband die het publiek meeneemt door de 

geschiedenis van the blues. Frontman Eddy De Smul heeft een 

krachtige stem doet denken aan de Texaanse bluesman Guy Forsyth en 
bovendien speelt hij ook uitstekend bluesharp en slidegitaar.

Zijn medemuzikanten worden regelmatig gevraagd als begeleidingsband 
van oa. Ian Parker en toerden eerder met oa. Carey Bell, Louisiana Red, 

Hook Herrera en Sista Monica. 

Het repertoire van Ed & the Gators bevat rauwe Chicago blues,  

swingende West-Coast  en New-Orleans songs.  Dit geheel wordt 

bovendien afgewisseld met een stevige Texaanse shuffle of wat 
ouderwetse country blues… You name it, the Gators play it.

Eddy De Smul - zang, bluesharp

Arne Demets - gitaar

Stefan Boret – bas

Johan Guidee – drums
You name it, the Gators play it.

Café Oud Brabant , Leijsenhoek 1 3



Zaterdag 8  septem ber
ca. 2 1 .3 0  uur:

Reply to All

Deze doorgewinterde rockers hoefden over de bandnaam niet lang na te 

denken; het zegt iets over het mailgedrag van een van de bandleden. 

Maar waar begon het? Na het einde van DSB, en een sabbatical van 

een paar jaar besloten Jasper (gitaar), Jaco (bas) en Peter (drums) 
voorjaar 2014 de wapens uit het vet te halen om weer aan een 

repertoire te bouwen. Medio 2015 dienden Maus (zang) en Kees (gitaar) 

zich aan. Zij waren zojuist gestopt met B-Ruder. Hier werd de basis 

gelegd voor een nieuwe band met supervette rockcovers.

Rockcovers in de breedste zin van het woord: de 70’s, 80’s, 90’s en 00’s

komen voorbij in alle lagen van het genre. Van Boston tot Motörhead; 

van Beth Hart tot Audioslave. Eind december 2015 werd een succesvolle

try-out gedaan in Oosterhout en Reply To All was een feit. Er is geen 
weg meer terug: Rockin’ All Over The World, maar voorlopig in Midden-

Brabant….. 

Café de Pub, Klappeijst raat  9



Zaterdag 8  septem ber
ca. 2 3 :0 0  uur:

Harvey Blom  
Band

Gitarist Harvey Blom is natuurlijk al jaren bekend bij ons. Eerst met zijn 

band Crossroads Experience en daarna ook tijdens diverse andere 

optredens. Eind 2016 leerde hij zanger en multi-instrumentalist Stephen

Wilkinson elkaar kennen tijdens verschillende jamsessies. Na een aantal 
keren samen te hebben gespeeld, werd duidelijk dat de muzikale klik 

tussen de twee groter was en werd er besloten om de muzikale 

broederschap verder vorm te geven. 

Na korte tijd kwamen drummer Roel Bisschops en bassist Laurens 

Verdurmen, beide bekend van én actief in Charlie & The Welfare, op hun 

pad. Vanaf dat moment was The Harvey Blom Band een feit en 

spenderen ze met z'n vieren zo veel mogelijk tijd in de oefenruimte of op 

het podium. 
Dat merkten we vorig jaar tijdens het bluesfestival al, waar ze een prima 

optreden hadden. Reden genoeg om ze weer te vragen. Ze spelen 

lekkere blues en rock die heavy kan zijn maar ook zeker erg intiem. Ze 

brachten onlangs  hun debuut album “out of the shadows” uit. Die is 

natuurlijk ook tijdens/na deze show te verkrijgen. 

Café Oud Brabant , Leijsenhoek 1 3



Zondag 9  septem ber
ca. 1 5 :1 5  uur:

Rockfour

Rockfour heeft een repertoire voor jong en oud. De 4 ervaren muzikale 
en gedreven bandleden die zo hun sporen hebben verdiend in de 

muziekbusiness zorgen voor een wervelend optreden met een 

herkenbare sound die je terug brengt naar de sixties’ en surft tot aan de 

moderne Rock&blues van nu!

Rockfour laat u zowel de pop als rock nummers van de afgelopen jaren 

ervaren. Hierbij moet u denken aan groepen/artiesten zoals o.a. Tom 

Petty, Steve Miller, Romantics, Rolling Stones, Bad company, 

Amerikaanse southern bluesrock van o.a. de Allman Brothers etc. En als 

je het kort samenvat, Rockfour heeft een breed scala aan bekende 
nummers die iedereen van jong tot oud kan laten bekoren.

Rockfour is: Randy: leadvocals, guitar, Roel: leadvocals,guitar, 

Jeffrey, Bas , backingvocals en Pjotr: Drums: backingvocals

Kom en ervaar het. 

It’s time for Rockfour!!

Café De Beurs, Klappeijst raat  4 - 6



Zondag 9  septem ber
ca. 1 5 :3 0  uur:

Viejos Am igos 

Viejos Amigos is een TEXMEX-band. Texmex is een muziekstijl die uit 

de grensstreek komt van Mexico en Texas. De muzieksoort is ontstaan 
uit een mengeling van Mexicaanse stijlen als bolero en ranchero met 

Europese dansstijlen als polka en wals, deze muziek ging conjunto

heten. Later werden rock-'n-roll, blues en countrymuziek toegevoegd en 

zo ontstond Tex-Mex. Viejos Amigos treedt aan met maar liefst 8 man 

sterk met drums, bas, sax, accordeon, 3 gitaren en zang. 

Change Style.

Dezelfde band tapt na de pauze uit een ander vaatje als Change Style.

Een Hammond vervangt de accordeon en het repertoire wordt verlegd 

naar R & B en toppers uit de sixties: James Brown, Jimmy Reed, Wilson 

Picket maar evengoed The Shadows, The Rolling Stones en JJ Cale. 

De bandleden hebben jarenlange podiumervaring in verschillende bands 

en de meeste Oosterhouters zullen gitarist Jan Scherders (The Grapes) 

herkennen. Deze 8 muzikanten staan garant voor een zeer gevarieerd 

zondagmiddag programma

Café Oud Brabant , Leijsenhoek 1 3



Café d’Apotheek, Markt  1 3

The Sauce is voortgekomen uit The South, een band, die met een 

gevarieerd repertoire uit het blues-rock en het southern-rock genre, op 
menig podium de aandacht wist te trekken. Na het vertrek van zangeres 

en gitarist, besloten de andere leden een doorstart te maken

De mannen van The Sauce hebben een fris gevarieerd repertoire, dat 

bestaat uit nummers van o.m. Joe Cocker, de J Geils Band, Mink de

Ville en ander pareltjes uit het bluesrock-genre op elk podium een voor 

het publiek onvergetelijk optreden weg zetten. Uitgangspunt daarbij is, 
dat samen muziek maken en beleven altijd een ultieme ervaring blijft. 

Gerrie v. Heck (leadzang)

Maurice Leito (bas)

Hans v.d. Kerkhof (toetsen)

Frans Kwekkeboom (tenor- en baritonsax)
Huib v. Schooneveld (gitaren)

Joris Rompa (drums)

Zorgen voor: 

A trip down to New Orleans

https://www.facebook.com/thesauceband/

Zondag 9  septem ber
ca. 1 6 :0 0  uur:

The Sauce

https://www.facebook.com/thesauceband/


Zondag 9  septem ber
ca. 1 7 :0 0  uur:

Farstreet
De bekende Brabantse formatie FARSTREET onder leiding van 

Frontman gitarist Jasper Verstraaten, brengt bluesrock , stevige

boogies, afgewisseld met hier en daar een ballad, op een zeer 

eigenwijze, dynamische manier, verwant aan de stijl van o.a. Gary 

Moore, Jimi Hendrix en Rory Gallagher!

Gitarist/zanger Jasper Verstraaten heeft veel ervaring opgedaan bij 

diverse bluesjams en diverse gastoptreden met nationale en 

internationale artiesten zoals Jan Akkerman, Mike & the Mellotones,

Chicago blueslegend Eddy Clearwater en the Juke Joints. 

Farstreet speelt zowel bekend als onbekend, maar ook eigen werk. 

Opvallend is ook hoe deze mannen een bekend nummer helemaal eigen 

kunnen maken; met Keith Pistorius op drums en Gerben Koolen op 

basgitaar zijn ze een geöliede machine wat perfect aansluit bij de 

speelstijl van Jasper.

Café de Pub, Klappeijst raat  9



Program m a 2 0 1 8

Er zijn dit  weekend ook andere 

(muzikale)  act iv iteiten waar we 

graag de aandacht  op vest igen 
o.a. in 

Theater de Bussel

en
Stadstuin de Schelp

8  septem ber 2 0 1 8

1 1 :0 0 tot  1 8 :0 0  Blue Crate  Vintage Vinyl Foyer Theater de Bussel

1 2 :0 0 Film : Whitney Kle ine zaal Theater de Bussel

1 5 :0 0 Film : Grace Jones -  Bloodlight  and Bam i Kle ine zaal Theater de Bussel

1 7 :0 0 VUI G Foyer Theater de Bussel

9  septem ber 2 0 1 8

1 1 :0 0 tot  1 8 :0 0  Blue Crate  Vintage Vinyl Foyer Theater de Bussel

1 1 :3 0 Film : Whitney Kle ine zaal Theater de Bussel

1 4 :3 0 Film : Grace Jones -  Bloodlight  and Bam i Kle ine zaal Theater de Bussel

1 5 :0 0 QUI ZTET! Live Muziekquiz Kle ine zaal Theater de Bussel

1 5 :0 0 Picklew eed ( Folkband)  Stadstuin De Schelp
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