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VOORWOORD
 
Bluesroute Helmond beleeft haar 7e editie dit jaar en dat 
wordt elk jaar gevierd met één van de mooiste Bluesfeestje 
van de Benelux. Benelux? Absoluut! Want bluesliefhebbers 
komen van heinde en verre naar de Bluesroute in Helmond. 
Niet meer dan logisch aangezien er elk jaar top-acts 
geboekt worden waar de organisatie flink op heeft zitten 
broeden. Niet alleen bekende namen uit de scene, maar 
ook bluesbands die nog niet zo bekend zijn en dat toch wèl verdienen.

Met ruim 30 bands uit binnen- en buitenland is de Bluesroute Helmond groter 
dan ooit en omdat er op zondag echt geen ruimte meer was, werd er vorig jaar al de 
zaterdag voorafgaand toegevoegd aan dit prachtige evenement. En doordat er dit jaar weer meer 
bands op zullen treden, hebben we de vrijdag er ook maar bij betrokken zodat er een volledig 
weekend is ontstaan. Om het geheel helemaal te completeren heeft Muziekcafé een week voor en 
een week na de Bluesroute respectievelijk een preparty en een afterparty met een spannende 
line-up (zie eveneens in het boekje).

Nieuw dit jaar zijn de locaties Stadsherberghe De Kei / Café Vlegel met een buitenpodium! 
Eveneens nieuw zijn Café-bar De Bascule en het dit jaar geopende café Plan B. Theater ’t 
Speelhuis kon door een enorme verbouwing dit jaar helaas niet mee doen, maar volgend jaar 
hopen we dat ’t Speelhuis keihard terug komt tijdens de Bluesroute. 

Ook is er met enkele hotels een mooie deal gesloten zodat blues- en muziekliefhebbers ook nog 
eens met aantrekkelijke voorwaarden één of enkele nachten in Helmond kunnen verblijven.
Behalve de Bluesroute-bus die op zondag tussen 15:00 en 19:30u rondjes rijdt, is er ook een 
bluesroute-fiets met chauffeur die de festivalgangers naar de door hen gewenste Bluesroute-
locatie brengt. Op vrijdag en zaterdag zijn in de Cacaofabriek op beide dagen 2 films te 
bewonderen waarin de blues een bijzondere rol speelt.

Tenslotte is ook de website van de Bluesroute, www.bluesroutehelmond.nl, voltooid met veel 
informatie over de Bluesroute 2017, maar ook van de voorgaande edities. 
Heeft de Bluesroute haar plafond bereikt? Wij zijn bijzonder tevreden met de Bluesroute zoals die 
dit jaar gepresenteerd wordt. We gaan echter niet tevreden achterover leunen. We gaan ons niet 
richten op kwantiteit (meer bands) de komende jaren, maar wel in kwaliteit. Niet in het bijzonder 
de kwaliteit van de bands, maar wel wat betreft beleving rondom de bands. Ja, de denktank 
draait gewoon op volle toeren door, meteen nadat deze Bluesroute haar laatste noten heeft 
gespeeld.Bluesroute Helmond heeft duidelijk bewezen dat het een volwassen stadsevenement 
is geworden met een flinke bovenregionale, zelfs nationale uitstraling en mag zich in het rijtje 
scharen van o.a. Kasteel van Sinterklaas, de Kasteeltuinconcerten, Drakenbootfestival en 
Helmond Kermis.

Het was een eer en een genot om dit evenement ook dit jaar te mogen organiseren. Ieder 
die een contributie heeft geleverd aan deze geweldige editie, zoals sponsors, vrienden, 
centrumwinkeliers en overige instanties, enorm bedankt voor jullie bijdrage. 
De organisatie wenst alle bluesfans en muziekliefhebbers een mooie blues-ontdekkingstocht en 
veel bluesgenot toe tijdens deze 7e editie van Bluesroute Helmond.

Namens de gehele organisatie
Marcel de Beer-Manders
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MUZIEKCAFÉ HELMOND
ZUID KONINGINNEWAL 39,
5701 NS HELMOND
WWW.MUZIEKCAFEHELMOND.NL
WWW.FACEBOOK/HELMOND.MUZIEKCAFE

VOL GAS STAGE
MUZIEKCAFÉ HELMOND
Muziekcafé is gelegen in het hartje van Helmond en is alle dagen van het jaar geopend tot 
03:00u (op zaterdag tot 04:00u). Met zo’n 200 uiteenlopende bands jaarlijks op het podium 
mag het Muziekcafé zich wel één van de actiefste cafés van de Benelux noemen op het gebied 
van live-muziek. 

Met professionele apparatuur en dito geluidstechnici doet MC, zoals Muziekcafé vaak wordt 
genoemd, niet onder voor de grotere concertzalen. Combineer die passie voor muziek met 
een aanbod van meer dan 60 biertjes en ruim 25 whisky’s en het zal dan wel duidelijk zijn dat 
genieten en muziek hier hand in hand gaan. 
De muziekkeuze is breed georiënteerd met een lichte dominantie voor rock-gerelateerde muziek. 
Naast veel live-muziek is Muziekcafé Helmond ook al ruim 20 jaar een begrip op het gebied van 
de vele thema-avonden, evenementen en vernieuwende acts! 
Kaarters, darters en poolbiljarters vinden ook altijd hun weg naar Muziekcafé. Een mannetje te 
kort om te toepen? Een vierde man is zo gevonden. Maar ook de bediening staat altijd open voor 
een interessant gesprek, en dat maakt Muziekcafé bij uitstek ‘The Place to Be’. 
Muziekcafé is bovenal laagdrempelig en biedt live-muziek aan voor jong en oud om op die 
manier ook de onbekendere bands en muziekstijlen onder de aandacht te brengen. 
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PREPARTY: GILES ROBSON BAND (UK)
VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
DONDERDAG 19 OKTOBER 2017 VAN 21:00 TOT 23:00

Blues in zijn meest rauwe vorm. Kenners van het genre roepen bij de naam Giles Robson 
gelijk The Dirty Aces, de band waarmee hij naam maakte in de scene. Sugar Blue en Paul 
Jones omschrijven hem als één van de beste levende mondharmonicaspelers, en als zij het 
zeggen dan wordt het in elk geval gezegd door twee grootheden. 
De vergelijkingen met het klassieke geluid van acts als The Fabulous Thunderbirds, The 
Red Devils en Little Walter zijn evident en terecht. Live niet te versmaden voor de echte 
bluesliefhebber! Giles leverde afgelopen jaar nog een 
soloplaat af die vol staat met 9 smerige pure blues 
songs, “For Those Who Need The Blues”. Dit album 
was compleet live opgenomen zonder overdubs. De 
mondharmonica heeft een hoofdrol maar Robson is 
ook een verdienstelijk zanger. Ook de rest van de band 
speelt op scherp en dat maakt dit album zo goed. Een 
moderne bluesplaat met echo’s naar het roemruchte 
verleden. 

Meer info: http://www.gilesrobson.com/
https://www.bluesmagazine.nl/giles-robson-for-those-who-need-the-blues/
https://youtu.be/oke9F5pDS-4 
https://youtu.be/IpqwNdxBH1E 
https://youtu.be/5W9G-dtz71E

AFTERPARTY: GRUNTING PIGS (HU)
VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2017 VAN 22:00 – 00:00

Mátyás Pribojszki en Ferenc Szász vormen dit akoestische bluesgezelschap met opzwepende 
mondharmonica die zijn oorsprong vindt in Hongarije. Enerzijds is er Szász, een virtuoos die 
zijn akoestische gitaar liefdevol bespeelt met enerverende vingeracrobatiek. 
Anderzijds Pribojszki: de man die op zijn veertiende begon met het spelen van mondharmonica, 
inspiratie hiervoor kreeg hij van artiesten zoals Sonny Boy Williamson en Larry Adler. Het mag 
daarom geen toeval heten dat zijn uitgebreide goosebump-solo’s nog altijd sterke gelijkenissen 
vertonen met deze grootheden. Toch ontwikkelde Pribojszki vooral een persoonlijke stijl welke 
kan worden omschreven als een groovende mix van jazz en blues met een sterk funky gevoel. 
Deze twee kunstenaars zijn samen gevoegd en Grunting Pigs zal laten horen waarom deze 
combinatie zo succesvol is. Rauwe countryblues 
afgewisseld met pittige rootsblues maken dat dit 
deze twee reeds menig podium betoverd hebben. 
Dit blues-duo bewijst zodoende dat echte blues 
geen nationaliteit kent. 
Eerder dit jaar stonden ze nog op Moulin Blues in 
Ospel, het bluesfestival dat een scherp oog heeft 
voor blueskwaliteit.

Meer info: http://gruntingpigs.com/en/
https://www.facebook.com/GruntingPigs/
https://youtu.be/tx7-lJILKp0
https://youtu.be/pLZ7r9tUEDU 
https://youtu.be/cRrdaqAam4Q



FAT HARRY & THE FUZZY LICKS
VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
VRIJDAG 27 OKTOBER 2017 VAN 22:00 – 00:00

Contemporary blues is waarschijnlijk de beste omschrijving van de muziek van deze 
geroutineerde band uit Rotterdam. Deze laat zich namelijk niet rangschikken onder een 
bepaalde categorie. 
Zo staat het begin 2013 verschenen album “Hard Lovin” Man” (Continental Records) bol van de 
diversiteit en en zelfgeschreven songs. Op het album zijn gastbijdragen van “The King Of Beale 
Street” Preston Shannon en Henry Oden op bas. Soms klinkt er funk of harde soul om uiteindelijk 
weer terug te keren bij de ‘old school’-blues. 
Ook is de band niet onopgemerkt gebleven 
aan de andere kant van de oceaan. In 2007 
verscheen het nummer “Drivin’ Machine” op de 
sampler-cd van het toonaangevende magazine 
“Big City Blues” en imponeerde Fat Harry’s spel 
in befaamde Chicago bluesclubs als Buddy 
Guy’s Legends en de Kingston Mines. 

Meer info: http://fatharry.nl/
https://www.facebook.com/FatHarryFuzzyLicks/
https://youtu.be/wUOhKTICHK4
https://youtu.be/ee7fegw2JJI
https://youtu.be/49XgZtRAah8

LEIF DE LEEUW BAND
VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 VAN 22:30 – 00:30

Nog niet zo heel lang geleden stond Leif te boek als jong en veelbelovend, zo won hij tot twee 
keer toe de Sena Young Talent Guitar Award (2009 en 2013). Inmiddels behoren de gitarist en 
zijn band tot de top van de Nederlandse blues-scène. 
De Leif de Leeuw band wordt nog vaak in het blueshoekje geplaatst. En natuurlijk, het spel van 
Leif en de sound van z’n band zijn diepgeworteld in de Mississippidelta; blues en bluesrock zijn 
ontegenzeggelijk een belangrijke basis en inspiratiebron van de vier bandleden. Maar de band 
heeft inmiddels wel bewezen dat hun muziek veel verder gaat dan dat. Funk, soul, roots en zelfs 
fusion, de Leif de Leeuw band kent geen muzikale grenzen. De gitarist zelf ook niet. Leif heeft 
veel en vooral heel diverse helden, zoals David 
Gilmour, Joe Walsh, Jeff Beck, Larry Carlton, Paul 
Kossof en Andy Powell, maar Johnny Winter is 
toch wel zijn grootste idool. Dat bluesminnend 
Europa de Leif de Leeuw band in hun hart heeft 
gesloten werd overduidelijk door het winnen van 
de European Blues Award, op 9 november 2015, 
waarbij het publiek door middel van stemmen 
hen als ‘best band 2015’ heeft uitgeroepen. 

Meer info: http://leifdeleeuw.com/
https://www.facebook.com/leifdeleeuwband/
https://youtu.be/XwSWGSZdnq8
https://youtu.be/bS5atPRp1FE
https://youtu.be/tMIUxUhuX6A
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–SUSAN SANTOS (ES/USA)
VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 14:00 - 15:45

Een diepgewortelde passie voor de muziek was de drijfveer voor Susan Santos om een gitaar 
op te pakken. Stap voor stap creëerde de linkshandige gitariste en zangeres haar eigen 
liedjes en ontwikkelde zich tot een gitaargodin met ballen met een stijl laat zich omschrijven 
als een krachtige mix van American roots, blues en rock... of eigenlijk, Blues-rock of the XXI 
Century.
Na een aantal bands en twee albums verhuisde Susan Santos in 2009 naar Madrid en vormde 
een nieuwe band met haar eigen naam. Deze 
band speelde over de hele wereld en heeft 
inmiddels 4 albums achter hun naam. Met 
het laatste album, “Skin & Bones”, toert Susan 
Santos nu door Europa en maakt daarbij een 
tussenstop op Bluesroute Helmond. Dit album 
werd opgenomen in Madrid, gemasterd in Los 
Angeles en is het album dat Susan Santos altijd al 
had willen maken. 

Meer info: www.susansantos.info
https://www.facebook.com/susansantosband/
https://youtu.be/eslCt7Yfwlg
https://youtu.be/pvzP-bjj6g4
https://youtu.be/dbmgQ2wcwV4

FEATHER & THE WHITE
VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 16:30 - 18:00

Na jaren lang samen feestgangers vermaakt te hebben in een coverband genaamd Dingle 
Berries, was het in 2009 tijd voor verandering aldus boezemvrienden Intema en Stoop. Hun 
gedeelde passie voor oude blues, soul , rock ’n roll en folk uit de Verenigde Staten deed de 
vrienden besluiten om samen wat nummers te schrijven. 
Een bluesy rock ‘n roll-duo dus met een zwak voor oude country en folk. Twee beste 
vrienden; een blonde Amsterdammer die z’n snaren voorzichtig mishandelt en een bebaarde 
plattelandsjongen, met een schuurpapieren strot, die met liefde zijn trommels sloopt. Bekend van 
o.a. 3voor12 waar ze in 2013 tot ‘Hollandse nieuwe’ zijn verkozen. De basis is simpel: gitaar, zang 
en drums. Eerlijk, rauw en aanstekelijk; dat is 
Feather & the White. Als invloeden kunnen Jimi 
Hendrix, Jack White en Dan Auerbach genoemd 
worden, maar net zo goed Seasick Steve, The 
Reverend Peyton’s Big Damn Band en ook 
enigszins The Black Keys.. Hun eerste album 
‘Like a Million Dollar’ is dit jaar een feit geworden 
en wordt binnen de bluesscène bestempeld als 
aanrader.

Meer info: http://www.featherandthewhite.com/
https://www.facebook.com/featherandthewhite/
https://youtu.be/ae6utK3OCk4
https://youtu.be/LzrvbyvSQT8
https://youtu.be/1kmmlFUN32A
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TINEZ ROOTS CLUB
VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 18:45 - 20:30

Na een paar jaar stilte is Tinez Roots Club terug met een fantastisch album en zijn ze klaar om 
de scene te heroveren met hun rauwe en energieke cocktail van dampende rhythm ‘n blues, 
swing en rock ‘n roll. Met twee honkende saxen, een heerlijk groovend hammondorgel en 
broeiende slagpartijen klinken ze zwarter dan de sterkste bak espresso.
Jump ’n jive, swing uit de jaren dertig met een vleugje rock ’n roll 
uit de jaren vijftig en veelal hyperactieve saxofoons. De muziek 
van Tinez Roots Club is niet voor mensen die het liefst als een 
‘couch potato’ door het leven slaapwandelen. Het is te opwindend 
met een te koortsachtig ritme. De band is opgericht in 2008 door 
Martijn ‘Tinez’ van Toor, oorspronkelijk uit Ulft maar inmiddels al 
jaren woonachtig in Arnhem.  De Tinez Roots Club heeft naast Van 
Toor op tenorsax ook nog Evert Hoedt (baritonsax), Rob Geboers 
(Hammond) en Andreas Robbie Carrie (drums) in de geledingen. 
Na een jarenlange stilte was 5 maart 2017 de release van hun 
nieuwste album Have You Heard?! 

Meer info: http://www.tinezrootsclub.com/
https://www.facebook.com/tinezrootsclub/
https://www.bluesmagazine.nl/recensie-tinez-roots-club-have-you-heard/
https://youtu.be/V7uDe5--lho
https://youtu.be/Ox-B1ufDNd8
https://youtu.be/XruYMDrKF_w

WILL WILDE (UK)
VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 21:15 – 23:15

Will Wilde combineert zijn passie voor de blues met zijn liefde voor rock. Alles wat authentiek 
en krachtig is aan de rauwe energie van bands als Led Zeppelin en Deep Purple en smelt hij 
kundig samen zonder verlies van het hart en de overtuiging van de blues. 
“Een masterclass van bluesharp spelen en de Hendrix van de 
harmonica”, dat is wat over Wilde vaak gezegd wordt. De naam 
Lester Butler (Red Devils) valt zelfs wel eens wanneer Wilde los 
gaat met een longinhoud waaraan geen einde lijkt te komen. 
Met kennis en respect voor de oorspronkelijke meesters van het 
instrument, neemt Wilde de harmonica naar een geheel nieuw 
wereldniveau. 
Will Wilde pakte zijn eerste harmonica op 16-jarige leeftijd en 
speelde hij tot zijn lippen bloedde. Gespeend op de wil van Muddy 
Waters, Sonny Boy Williamson en Buddy Guy, en doordrenkt 
in de traditionele Chicago blues. Maar zijn aandacht als 
muziekkunstenaar blijft resoluut op nu en de toekomst, waardoor 
zijn geniale muziek bijzonder hedendaags is. 

Meer info: http://www.willharmonicawilde.com
https://www.facebook.com/willharmonicawilde
https://youtu.be/8x3C6bYJQ_c
https://youtu.be/SsRymfDFVVE
https://youtu.be/IPPGv5hBE0Y
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VEDETT BLUES KITCHEN
LOKAAL 42
DJ HANS VERMEEREN 

Een sfeervolle ontmoetingsplaats 
Lokaal42 is centraal gelegen op de markt in Helmond en is een speciaalbiercafé en eetcafé. Bij 
ons kom je gezellig borrelen, het weekend inluiden op vrijdagmiddag met een bierproeverij en 
lekkere hapjes. Lokaal42 is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, voor stropdas en werkpak. 
Kom binnen, pak een lekker drankje, lees een boek, werk op je laptop, geniet op het terras, 
discussieer tot je een ons weegt, raak bevriend!

Live muziek, kunst & cultuur 
Bij lokaal42 is er veel aandacht voor muziek en cultuur, dat geldt voor de muziek die we 
draaien en de evenementen die we organiseren, zoals Kunstlokaal42, keukentafelsessies 
en elke zondagmiddag livemuziek. Hierbij bieden we op ons podium plaats aan folk, blues & 
wereldmuziek en wat al niet meer. 

Het eetcafé: elke dag vers, elke dag anders! 
Lokaal42 is ook een goede plek om lekker te gaan eten .Elke dag vers, elke dag anders, 
daarnaast een vaste kaart waar je uit kan kiezen. Ook tijdens de Bluesroute zal de inwendige 
mens niet vergeten worden en kun je bij Lokaal42 terecht voor een lekkere blues-hap! 

Wil je op de hoogte gehouden 
worden van onze dagmaaltijd, 
Programma en andere activiteiten, 
volg ons op twitter, facebook 
of check de website 
www.lokaal42. 

LOKAAL42
MARKT 42, 5701 RL  HELMOND
T 0492-830043 
E LOKAAL42@GMAIL.COM
WWW.LOKAAL42.NL
WWW.FACEBOOK.COM/LOKAAL42HELMOND/
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THE GODDAMN GALLOWS (USA)
VEDETT BLUES KITCHEN: LOKAAL42, MARKT 42, 5701 RL, HELMOND
VRIJDAG 27 OKTOBER 2017 VAN 21:00 - 22:00

Afkomstig uit het hart van de Amerikaanse Rust Belt komt The Goddamn Gallows. Ze 
begonnen hun carrière met een rondreis door de Verenigde Staten, slapend in verlaten 
gebouwen en shoebox-appartementen. In 2007 hebben ze echt álles achter zich gelaten en 
kozen ze voor een life on the road met 
de tourbus als mobiele woning. 
Ondertussen zijn ze de culthelden van 
een muziekstijl geworden. Drums, 
gitaar en bas smelten samen met 
mandoline, wasbord en accordeon. 
De muzikanten bezingen en 
beschreeuwen ook het donkere randje 
van het leven in de goot, het is hard 
en vuig maar blijven zelden in één stijl 
hangen en misstaan ze zeker niet op 
de bluesroute bij Lokaal42

Meer info: http://www.thegoddamngallows.com/
https://www.facebook.com/
thegoddamngallowsofficial/
https://youtu.be/kSbeovIW1ss
https://youtu.be/KTNNwQsTvNg
https://youtu.be/wvCSwxAn1yg

FRED RASPAIL (FR)
VEDETT BLUES KITCHEN: LOKAAL42, MARKT 42, 5701 RL, HELMOND
VRIJDAG 27 OKTOBER 2017 VAN 22:30 - 00:30

Fred Raspail is een verrassende one-man-band uit Frankrijk. In zijn liedjes vermengt hij 
Franse expressiviteit met een soort buiten zijn oevers gegroeide folk & blues.
Voor zijn toehoorders is het altijd weer een belevenis om verleid te worden door zijn charmante 
Oh- La-La toevoeging aan de verder 
zeer gezonde stuwende rock & roll, die 
hij speelt. Niet voor niets zingt Fred 
Raspail met zijn enigszins op Johnny 
Cash lijkende rasp niet alleen over 
Verloren Liefdes en Oude Ongelukken, 
maar baseert hij zijn songs ook op 
gezamenlijke ‘oershit’, van de Odyssee 
tot De Rattenvanger van Hamelen...

A French touch to rock ‘n’ roll music. 
The right way between dancing voodoo 
music and a quiet atmosphere.

Meer info: http://fredraspail.com
https://www.facebook.com/fredraspail/
https://youtu.be/e82IgsWqlW0
https://youtu.be/wFsTLadye0M
https://youtu.be/ijReRSodVIs
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BIG DAVE & THE FORREST CITY (BE/NL)
VEDETT BLUES KITCHEN: LOKAAL42, MARKT 42, 5701 RL, HELMOND
ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 VAN 22:00 – 00:00

Liefhebbers van het bluesgenre zullen ‘Big’ Dave Reniers 
ongetwijfeld kennen. Door zijn bijzondere bluesharp-spel 
en zijn krachtige stem is Dave (Reniers) uiterst herkenbaar 
als muzikant. Hij stond op tal van grote podia in binnen- en 
buitenland en bracht met diverse groepen in totaal zes 
albums uit. Samen met Forrest City brengt hij deze avond 
blues zonder franjes, waarin zijn typisch mondharmonica-
geluid de rode draad vormt.

Meer info: http://www.bigdave.be/
http://bluesfestival.be/bands/little-hook/
https://youtu.be/Ru6JVPIskPc

DAVE & THE BOSSES
VEDETT BLUES KITCHEN: LOKAAL42, MARKT 42, 5701 RL, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 14:30 – 15:30

Dit gelegenheidsbluesproject is een “band of friends” van 
Dave Vermeulen en Gijs Heijnen van Voltage en Dirk Snellen 
& Simon Rood van de Chessmasters. 
Deze gasten kennende, staan deze bazen garant voor een 
lekkere set dampende blues. Plus een mooie start dus van deze 
3de bluesroute dag in Lokaal42.

Meer info: http://www.voltage-rocks.com/
https://www.facebook.com/davevermeulenvoltage
https://www.facebook.com/chessmastersblues/

ESK-ESQUE
VEDETT BLUES KITCHEN: LOKAAL42, MARKT 42, 5701 RL, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 16:15 – 17:15

De Arnhemse twee-mans-band Esk-Esque bestaat uit 
William van Giessen (zang/gitaar/drums) en Menno 
Romers (baritonsax), en ze spelen rauwe blues met flarden 
van rhythm & soul en garage rock. Met kronkelende 
stem, authentiek gitaarspel, vuig stampwerk en een grillig 
stuwende bariton-sax komen bezoedelde verhalen tot leven. 
Al meedeinend en mee stampend kom je in een wereld vol 
huichelachtig samenspel tussen geliefden en de duivel op een 
verlaten station waar de trein steevast aan voorbij rijdt.

Meer info: http://www.esk-esque.nl
https://www.facebook.com/Eskesque/
https://youtu.be/ZbGUrJRljCY
https://youtu.be/tW8iIpzxVWI
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BOOGIE BEASTS (BE)
VEDETT BLUES KITCHEN: LOKAAL42, MARKT 42, 5701 RL, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 17:30 - 19:00

Vier muzikanten uit het Belgische Limburg en Luik sluiten een vriendschapspact dat drijft op 
energieke boogie-blues, met als erg fijne uitkomst: Boogie Beasts!
Boogie Beasts, een smerige rauwe bluesband met dirty beats, een hypnotiserende slide, 
schreeuwende harmonica riffs en een overdaad aan fuzz. Liefhebbers van The Black Keys, 
Rolling Stones en John Lee Hooker kunnen hier hun hart ophalen! Are you ready to boogie with 
the beasts? Deze samenwerking tussen Stinky 
Lou & The Goon Mat en de band Voodoo 
Boogie stond bij het begin van hun bestaan al 
eerder bij ons op de bluesroute. Nu een aantal 
jaren en voor de band vele optredens verder, 
hebben we ze er graag weer bij. Ze noemen 
het zelf withete punkboogie, en misschien 
is dat wel de juiste naam. Met hun eerste cd, 
‘Come And Get Me’ leverden ze een juweeltje 
af, een prachtige boogieblues-cd.

Meer info: http://www.boogiebeasts.com
https://www.facebook.com/boogiebeasts
https://youtu.be/jbMNqRWXICM
https://youtu.be/eQXbheelyxs
https://youtu.be/4xxMX_DPgI0

SUNSET TRAVELERS
VEDETT BLUES KITCHEN: LOKAAL42, MARKT 42, 5701 RL, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 20:00 – 21:30

Sunset Travelers is een Roots-band die een smakelijke ‘Gumbo’, bereidt met muzikale 
ingrediënten uit het diepe zuiden van de VS. Denk aan Memphis-Soul, de Rhythm & Blues en 
Boogie uit New Orleans, en Blues uit Mississippi. 
Achter het vettige fornuis staan 4 ervaren sterrenkoks: Roel Spanjers op zang, Hammondorgel 
& piano (bekend van o.a. Luther Allison, Normaal), meestergitarist/zanger Richard van Bergen, 
Nico Heilijgers op basgitaar en JJ 
Goossens achter de drums. Alles 
wordt met verstand van zaken, 
plezier én swing gebracht. Een 
unieke kans om deze band weer 
eens aan het werk te zien; zij 
maken momenteel sinds lange 
tijd de vaderlandse podia weer 
onveilig. Southern R’n B, Roots 
& Roll-band van Nederlandse 
topklasse!

Meer info:
https://www.facebook.com/SunsetTravelers/
https://youtu.be/PrZ0So_Q1tg
https://youtu.be/OYWbjhojWKw
https://youtu.be/Nys14U81U7M
https://youtu.be/cHA8vCVOiXo
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BASCULE STAGE
CAFÉ-BAR DE BASCULE
Café Bar De Bascule is een bruin café dat altijd een bezoekje 
waard is. Een borrel met vrienden, livemuziek, gezellig 
dansen tot in de late uurtjes, het kan allemaal bij De Bascule.
 
Gelegen op de Havenplein in Helmond aan het 
kanaal is De Bascule al meer dan 25 jaar een 
begrip voor een groot en gevarieerd publiek. In het 
voorjaar en zomermaanden kun je lekker chillen op 
het grote terras met mooie palmbomen.
Regelmatig zijn er leuke evenementen op het 
Havenplein. Op de vrijdag- en zaterdagavonden 
kun je vanaf 22.00 uur heerlijk met onze huis-DJ 
genieten van de hits uit het verleden tot en met de 
nieuwste muziek van nu.

FOSSEN & TOUSSAINT BAND
BASCULE STAGE: CAFÉ-BAR DE BASCULE, HAVENWEG 8-14, 5701 RS, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 15:00 – 19:00

Robbert Fossen en Thomas Toussaint leerde elkaar begin 2013 kennen in een jazzclub in Den 
Haag. Algauw waren ze als duo door het hele land te vinden, waaronder op de Bluesroute 
Helmond in 2016. Robbert heeft een behoorlijke staat van dienst en was o.a. finalist bij 
de International Blues Challenge in Memphis en kreeg de Dutch Blues Award voor Beste 
Nederlandse Blues Vocalist 2014 op zijn naam. Thomas heeft dit jaar ook een Dutch Blues 
Award gewonnen als Beste Harmonicaspeler van Nederland 2016. 
Dit jaar komen ze terug met een samengestelde 
band. Met een ritmesectie bestaande uit Jan 
Markus (bas) en Eduard Nijenhuis (drums), ook 
wel bekend van de Robbert Fossen Blues Band, 
en Harm van Essen op gitaar spelen ze het dak 
eraf in De Bascule!

Meer info: https://www.thomastoussaint.com/
http://www.fossenevents.com/
https://www.facebook.com/ThomasToussaintBand/
https://www.facebook.com/fossenevents/
https://youtu.be/ZYG1uMm4GFk
https://youtu.be/Afj_opS6CLc
https://youtu.be/G34vs-g1OGA

CAFE-BAR DE BASCULE
HAVENWEG 8-14, 5701 RS  HELMOND 
WWW.CAFEBARDEBASCULE.NL
WWW.FACEBOOK.COM/CAFEBARDEBASCULE
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THE VINTAGE BROTHERS
BOOKS, BITES & BLUES STAGE: LUNCH- EN LEESCAFÉ DE BIEB, WATERMOLENWAL 11, 5701 RV, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 14:30 - 16:30

De Vintage Brothers zijn een uniek bluesduo, die sinds 2004 optreden in de kroegen, lokalen, 
festivals en zelfs huiskamers van en voor de bluesliefhebber. De opzet van de broers Jan (62) 
en Rinus (70) van Rijn, is om oude blues nummers te bewerken naar een bezetting van slechts 
een gitaar en de mondharp en het maken van eigen nummers.
Daarbij wordt druk gestoeid met andere slag ritmes en toonsoorten, omdat beiden niet alleen 
willen kopiëren, maar de nummers een eigen vertaling willen geven. De solopartijen worden 
vanaf het begin geïmproviseerd, waarin je het jazzy karakter terugvindt van de Vintage 
Brothers; een traditie die zij zullen blijven 
vasthouden. De Vintage Brothers zoeken actief 
contact met het publiek. Mede daarom is ieder 
optreden weer anders en levend, van slepend 
en emotioneel, naar energiek en drijvend. De 
Chicago-blues met een scheut rock en jazz 
typeert hun stijl het beste. Ga terug naar de 
tijd van de Juke Joints, een rokerige kroeg, de 
sfeer van de blues met de Vintage Brothers.

Meer info: http://new.vintagebrothers.nl/
https://youtu.be/Hm4wHMXorTA
https://youtu.be/YbVbCUZOj3U
https://youtu.be/iyHqQ1xcDrA

BOOKS, BITES & BLUES STAGE
LUNCH- EN LEESCAFÉ DE BIEB
De ideale plek om te relaxen, studeren, of te werken! 
Voor een heerlijk bakje koffie/thee of een lekkere lunch heten Martijn en Kim van Lunch-en 
Leescafé De Bieb je van harte welkom in hun nieuwe zaak! Met de hoge kwaliteit van de producten 
en het brede lunchassortiment 
weten ze de veeleisende consument 
uitstekend te bedienen. Ook voor 
Take Away en voor Catering biedt 
Lunch- en Leescafé De Bieb 
volop mogelijkheden.

Books, Bites
& Blues Stage

LUNCH- EN LEESCAFÉ DE BIEB
WATERMOLENWAL 11, 5701 RV  HELMOND  WWW.DE-BIEB.NL
WWW.FACEBOOK.COM/LUNCH-EN-LEESCAFÉ-862846070465682/
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PLAN B STAGE
PLAN B HORECA
Een nieuw hip café aan de gezellige haven van Helmond. 
Geopend in juni 2017 op de Havenweg en nu al een 
thuishaven voor jong en oud. 

Hier staan borrels, lekkere hapjes en fijne speciaal bieren 
centraal. Iedereen is welkom van donderdag tot zondag voor 
een hapje en een drankje. Minimaal een keer in de maand 
organiseren wij een evenement met optredens van diverse 
artiesten. Wij werken graag mee aan leuke initiatieven  om Helmond op de kaart te zetten. Zo 
doen wij natuurlijk ook graag mee aan de Bleusroute Helmond. 

We zien jullie graag bij Plan B!

PLAN B HORECA
HAVENWEG 18
5701 RS, HELMOND 
WWW.FACEBOOK.COM/PLAN-B-HORECA-1356609887752417/
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JOOSTE DE LANGE ROCK/BLUES EXPERIENCE (BE/NL)
PLAN B STAGE: PLAN B HORECA, HAVENWEG 18, 5701 RS, HELMOND
ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 VAN 22:00 – 00:00

Dit Blues/Rock Power Trio is een graag geziene gast in de Nederlandse en Belgische scene. 
Ze weten iedere gitaarliefhebber steeds weer te raken. Met veel optredens achter de rug op, 
zowel grote als kleine podia, heeft de band genoeg ervaring om een stevige show neer te 
zetten. Tijdens hun live-shows wordt een indrukwekkende mix gespeeld van vooral veel eigen 
werk en ook nummers van Jimi Hendrix, Rory Gallagher en Stevie Ray Vaughan. 
Als zanger/gitarist heeft Joost de Lange zijn eigen Rock/Blues Experience opgericht. Voordat 
Joost deze band oprichtte was hij al geen onbekende meer in de Rock- en Bluesscene. Hij 
speelde eerder in verschillende bands, 
waaronder de Zeeuwse rockband Yes 
You Did, waarmee hij 5 albums uitbracht 
en de Zeeuwse popprijs won. Na enkele 
bandwisselingen is in 2014 Ramses Donvil 
op de drums er bij gekomen. In 2015 
maakte Mitchell Goor met zijn strakke, 
groovy baslicks de huidige lineup 
compleet.

Meer info: https://www.joostdelange-rbe.com/
https://www.facebook.com/joostdelangeRBE/
https://youtu.be/YzJxBapySwU
https://youtu.be/0UEfU06h3XM
https://youtu.be/OaY4UykB8-U

BAG OF BONES (NL/AT)
PLAN B STAGE: PLAN B HORECA, HAVENWEG 18, 5701 RS, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 16:30 – 18:00

Bag of Bones brengt een unieke sound met verhalende composities van stevige rock, 
verhalende , meeslepende ballads en covers met een eigen twist en veel ruimte voor 
improvisatie.
Elco Jongkind’s gitaarspel is hypnotiserend en beweegt constant in onverwachte richting. Hij 
neemt daarbij zijn bandleden, de Oostenrijkse 
bassist Daniel Lottersberger en Groningse 
drummer Niels Voskuil, mee naar grotere hoogte. 
Net wanneer je opgeslokt wordt door zijn strakke 
riffs, laat hij je weer opgaan in een wervelwind 
aan zang lyrics, gevolgd door supersolo’s waar 
je alleen maar van kunt dromen. Daniel bespeelt 
de bas strak, funky en groovy. Een magische 
samenwerking op het fundament van de strakke 
pompende drumritmes van Niels. Een frisse 
nieuwe band, beetje experimenteel maar vooral 
uniek in zijn soort.

Meer info: http://bagofbones.nl
https://www.facebook.com/B.o.B.BluesBand/
https://youtu.be/7Pv61e9KMJQ 
https://youtu.be/RWYnI8ole-Q
https://youtu.be/TksX8_pjWaI
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GRATIS VERVOER 

TUSSEN DE LOCATIES. 
ZIE PAGINA 20!
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AGENDATIP:BLUESROUTE HELMOND 2018 VIND PLAATS OP 26, 27 EN 28 OKTOBER!
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KIJK OP DE MIDDENPAGINA 
VAN DIT BOEKJE VOOR HET 
COMPLETE SPEELSCHEMA!

BOOKS, BITES & BLUES STAGE
Lunch- en Leescafé De Bieb

BLUES-BUS ROUTE
v.a.16.30 uur

VEDETT BLUES KITCHEN
Lokaal 42

SHOPPING BLUES STAGE
Elzas Passage

BAVARIA HARBOUR STAGE
Café Frankse

BASCULE STAGE
De Bascule

PLAN B STAGE
Plan B

VOL GAS STAGE
Muziekcafé Helmond

SLIGRO HOUSE OF BLUES STAGE
Popzaal De Cacaofabriek

CASTLE STREET STAGE
De Kei/De Vlegel

VEESTRAAT STAGE
Centrum Helmond

MARKET STAGE
Centrum Helmond

KIOSK STAGE
Centrum Helmond
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SHOPPING BLUES STAGE
Elzas Passage

BAVARIA HARBOUR STAGE
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Centrum Helmond
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VERTREKTIJDEN BUS

Franske, Bascule, 
Plan B, Kei, Vlegel

15:00 15:45 16:30 17:20 18:00 18:40 19:20

Bieb 15:10 15:55 16:40

Lokaal42 15:15 16:00 16:45 17:30 18:10 18:50 19:30

Muziekcafé 15:25 16:10 16:55 17:40 18:20 19:00

Cacaofabriek 15:35 16:20 17:05 17:50 18:30 19:10



CASTLE STREET STAGE
STADSHERBERGHE DE KEI & CAFÉ DE VLEGEL

CAFÉ DE VLEGEL 
KASTEELLAAN 7, 5701 PR, HELMOND
WWW.CAFEDEVLEGEL.NL 
WWW.FACEBOOK.COM/CAFEDEVLEGEL/

STADSHERBERGHE DE KEI, 
KASTEELLAAN 8, 5701 PR, HELMOND
WWW.CAFE-DEKEI.NL 
WWW.FACEBOOK.COM/DEKEIHELMOND/

Stadsherberghe De Kei 
De Kei is de perfecte 
locatie voor een gezellige 
borrel met vrienden, 
familie, collega’s of 
dergelijke. In de zomer 
beschikken we ook over 
een terras waar je fijn in 
de zon kunt genieten van 
een drankje en kleine 
hapjes. Zin in een drankje 
met een gemoedelijke 
sfeer, dan moet je bij 
Stadsherberghe “De Kei” 
aan de Kasteellaan in 
Helmond zijn.

Café De Vlegel 
De Vlegel is een gezellig borrelcafé met een modern-klassiek 
interieur dat chique aandoet, maar beslist geen hoge drempel heeft 
en waar aandacht voor de gasten in een hoog vaandel staat. Op de 
vloer ligt wengéhout, tegen de wanden zit behang en de open haard 
heeft een prominente plek in het interieur. Er staan altijd nootjes op 
de bar en er wordt met regelmaat een bittergarnituur geserveerd. 
Naast onze voortreffelijke wijnen schenken wij natuurlijk ook 
diverse soorten bieren en mixdranken. We schenken alles in het 
juiste glas, dat komt de smaak te goede. Gasten weten elkaar hier 
te vinden, keuvelend aan de bar, onder het genot van een borrel. 
Maar, wanneer de avond valt en de werkbeslommeringen zijn 
besproken, dan gaat de volumeknop omhoog en gaan we door tot in 
de kleine uurtjes. De Vlegel ligt midden in het centrum, tegenover 
Hotel Westende, pal aan het water. Een toplocatie, waar je in de 
zomer vanaf het terras een prachtig uitzicht hebt.
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BOURBON STREET (BE)
CASTLE STREET STAGE: STADSHERBERGHE DE KEI + CAFÉ DE VLEGEL, KASTEELLAAN 8 + 7, 5701 PR, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 15:00 - 16:30

Music is in their veins … of beter nog ‘Blues is in their veins!’ Louter toevallig plaatsten 
Mario Jossels en Jo Vossen een bijna identiek zoekertje op internet waardoor ze zich vrijwel 
onmiddellijk als magneten tot elkaar voelden aangetrokken en zo besloten om samen het een 
en ander uit te proberen. Door Mario werd Maurice Vandepas aangesproken en Jo trok Luc 
Boonen aan om samen als viertal aan de eerste repetities te beginnen als groep waaruit later 
BOURBON STREET zou ontstaan. 
Sinds die dag is Bourbon Street in de 
blueswereld op diverse podia in de België 
en Nederland een vaste waarde geworden 
en deelden ze reeds de affiche met namen 
als Ana Popovic, Ian Siegal en Scott 
McKeon. “Bourbon Street Style” is een mix 
van Funk, rauwe Swampblues en Rock, 
maar de leidraad in dit alles is en blijft 
Blues. 

Meer info: http://www.bourbon-street.be/
https://www.facebook.com/Bourbon-
Street-198651940174492/
http://youtu.be/v51fmwOrOEQ
https://youtu.be/YVHYTwClCZk
https://youtu.be/tFMYHfz-dR0

SEAN WEBSTER BAND (UK)
CASTLE STREET STAGE: STADSHERBERGHE DE KEI + CAFÉ DE VLEGEL, KASTEELLAAN 8 + 7, 5701 PR, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 17:30 – 19:30

Sean Webster is een inspirerende gitarist en zanger met een grote reputatie in de Britse 
blues en bluesrockscene. Vooral het fijne gitaarwerk van Sean, dat een combinatie is van 
vele invloedrijke gitaristen, wordt bejubeld. De muzikale invloeden komen vooral van Mark 
Knopfler, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton en Albert Collins. Nog een andere troef is het 
sexy, laag en rijk stemgeluid van Webster.
Sean Webster en zijn band bewegen zich 
muzikaal tussen pop en bluesrock, zijn 
stem zit ergens tussen FM’s Steve Overland 
en Joe Cocker, en net als bij Cocker zijn 
de ballads vaak ijzersterk. De snellere en 
stevigere songs blijven ook erg beschaafd 
en gaan richting AOR. Denk daarbij aan het 
hiervoor genoemde FM of King King. Zijn 
nieuwste album, getiteld “Leave your heart 
at the door” kwam eerder dit jaar uit.

Meer info: https://www.seanwebsterband.com/
https://www.facebook.com/seanwebsterband/
https://youtu.be/zpA5s_gZgzo
https://youtu.be/ZPA35Y4N21E
https://youtu.be/dNY70usrIDM
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BAVARIA HARBOUR STAGE
CAFÉ FRANSKE
Gezelligheid kent geen tijd! Dit kunnen we bij Café Franske alleen maar beamen! Café
Franske is sinds 1930 gesitueerd op de Havenweg te Helmond. Het is een gezellige bruine
kroeg waar men ’s zomers heerlijk kan vertoeven op het terras.

Tot in de kleine uurtjes kan men genieten van heerlijke drankjes en hapjes. Ook als het geen
weer is, is het gezellig bij Café Franske zowel op het terras als binnen. In de afgelopen 80 jaar
heeft Café Franske enkele verbouwingen ondergaan, maar de gezelligheid is er nog steeds.
Het is voor veel mensen nog altijd “hun” tweede woonkamer. Van dinsdag tot zondag kan men
terecht om te genieten van een heerlijk glas wijn of een biertje. Het is dus al met al een goede
locatie om lekker te borrelen.

CAFÉ FRANSKE
HAVENWEG 4,
5701 RS HELMOND
WWW.CAFEFRANSKE.NL 
WWW.FACEBOOK.COM/CAFEFRANSKEHELMOND/
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STACKHOUSE
BAVARIA HARBOUR STAGE: CAFÉ FRANSKE, HAVENWEG 4, 5701 RS, HELMOND
VRIJDAG 27 OKTOBER 2017 VAN 21:30 - 23:30 

Stackhouse is een swingende, door harmonica geleide band en speelt traditionele blues in 
de klassieke Chicago traditie. De inspiratie voor de naam van de band kwam van bluesman 
Houston Stackhouse die veel traditionele bluesmuzikanten beïnvloedde welke later naar 
Chicago verhuisden. 
Hun laatste album gaat verder waar de band bij het debuutalbum was gebleven, en duikt nog 
dieper in de blues. Machiel Meijers (zang / mondharmonica) en Willem van Dullemen (gitaar / 
zang) zijn de creatieve kracht achter de band en zijn verantwoordelijk voor het leeuwendeel van 
het originele materiaal. Frontman Meijers is een showman met een energieke en rauwe stem, 
en zijn voornaamste harmonica-invloeden 
Big Walter, Little Walter en beide Sonny Boy’s, 
komen prominent naar voren in de door hem 
geschreven nummers. De ritmesectie wordt 
gevormd door Bert Post op drums en Fred 
van Unen met zijn prima (contra)bas werk. 
Samen leggen ze een solide basis voor de 
band. Stackhouse garandeert een aanstekelijke 
bluesparty, waarbij het lastig is om stil te 
blijven staan!

Meer info: http://www.stackhouse.nl/
https://www.facebook.com/jazoo352/
https://youtu.be/eb1utnOp2f8
https://youtu.be/IxI5ef1w3nw

MYLK
BAVARIA HARBOUR STAGE: CAFÉ FRANSKE, HAVENWEG 4, 5701 RS, HELMOND
ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 VAN 21:30 – 23:30

Mede vanwege de duidelijk voelbare chemie en diepe muzikale gelaagdheid tijdens een 
optreden, heeft deze band zich in korte tijd bijzonder populair weten te maken. Mylk zou 
zowel fans van klassiekers, als Lynyrd Skynyrd en The Allman Brothers als ook nieuwere acts 
zoals The Black Keys, en Blackberry Smoke moeten kunnen bekoren.
In 2016 werd het platencontract bij Blues Company verlengd, en genieten de fans sinds kort van 
het Album “Live it Loud”. Een album vol gruizige gitaren in warmbloedige Southern Rocktraditie, 
waarbij de band treffend de nuance tussen 
donkere en melancholische klanken weet weer 
te geven. Het klassieke Fender-geluid ademt 
vintage. Zo heeft Mylk hun ongebreidelde 
energie goed weten om te zetten in een sterk 
vormgegeven debuut-EP. De single “47th Street, 
werd goed ontvangen, alsmede de opvolger 
“Did you save the World”.

Meer info: http://www.mylk.nl/home/
https://www.facebook.com/bluesrock.mylk
https://youtu.be/BkU63ubuLj8
https://youtu.be/fLb-yGVL_A8
https://youtu.be/d6hOH6X3dSM
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BIG DADDY’S BREAKFAST VOODOO
BAVARIA HARBOUR STAGE: CAFÉ FRANSKE, HAVENWEG 4, 5701 RS, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 14:30 - 16:00

In de gevarieerde set van Big Daddy’s Breakfast Voodoo worden drank, vrouwen en de 
beslommeringen van alledag op een zwartgallige manier en niet geheel vrij van zelfspot 
bezongen. Met nummers als Huggin’ tha bowl, Go the Fuck to sleep, en I shouldn’t have said 
yes wordt de sfeer snel neergezet.
In het najaar van 2013 besloten Mike (gitaar en zang), Peter (bas) en Bart (drum) dat het tijd werd 
om terug te keren naar het genre dat zoveel muziek van deze tijd geïnspireerd heeft: de blues. 
Door de uiteenlopende muzikale achtergrond 
van het drietal (van electropunk tot snoeiharde 
deathmetal) zet Big Daddy’s Breakfast Voodoo 
een geheel eigen en stevig geluid neer dat het 
beste vergeleken kan worden met namen als 
Howlin’ Wolf, Seasick Steve, Jimi Hendrix en 
Stevie Ray Vaughan.
Rauwe en onversneden blues/bluesrock uit het 
zompige Gelderse rivierenland.

Meer info:
https://www.facebook.com/bigdaddybv/
https://www.dutchbluesfoundation.nl/myblues/9013
https://youtu.be/G5eR6jJpAB8
https://youtu.be/y0vq1bRRxqo

LINO VISHNUDATT BAND
BAVARIA HARBOUR STAGE: CAFÉ FRANSKE, HAVENWEG 4, 5701 RS, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 17:00 - 18:30

The Lino Vishnudatt Band speelt pakkende pop-, rock- en bluesnummers van Marcellino 
Vishnudatt, de gitaarlegende uit Rotterdam en tevens leider van dit trio. Bassist Carlos Breton 
en drummer Ruben van Boven, twee gerenommeerde musici uit de Nederlandse muziekscéne, 
completeren dit unieke trio.
The Lino Vishnudatt Band onderscheidt zichzelf van andere bands door het feit dat zij bestaat 
uit drie beroepsmusici die naast hun drukke bestaan als sessiemusicus en studio-eigenaar 
inmiddels meer dan 13 jaar in ongewijzigde bezetting met dit trio op een diversiteit aan nationale 
en internationale podia en festivals spelen. 
Hiermee is in de loop der jaren een combinatie 
van synergie en virtuositeit ontstaan: in hun 
energieke samenspel stijgen de musici van 
dit trio boven zichzelf uit in een repertoire 
van melodieuze songs met veel ruimte voor 
improvisatie. Dit maakt elk concert van The Lino 
Vishnudatt Band weer een nieuwe muzikale 
beleving op zichzelf, zowel voor de bandleden 
als voor het publiek.

Meer info: http://www.linovishnudattband.com/
https://www.facebook.com/LinoBand/
https://youtu.be/zhx9yrlWaKI
https://youtu.be/kW7V5A7f2p8
https://youtu.be/xH8sWHgmI6U
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TOM VELTIEN BAND
BAVARIA HARBOUR STAGE: CAFÉ FRANSKE, HAVENWEG 4, 5701 RS, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 19:30 - 21:00

Al op vijf jarige leeftijd begon Tom Veltien met gitaarspelen. Ongeveer 6 jaar later had hij zijn 
eerste optreden. Aan het begin van zijn tienerjaren betrad hij samen met verschillende grote 
internationale gitaristen het podium. Waaronder met Amerikaans fusion-gitarist; Allen Hinds 
en Engels bluesgitarist Danny Giles. In 2012 ontstond de Tom Veltien Band die werd opgericht 
door voormalig ‘What’s up Doc’ waarmee ze in 2013 de Delta Stage van bluesfestival 
Ribs&Blues mee bereikten. 

Niet veel later heeft hij onder leiding van The Celebration of Music Club een geheel eigen concert 
gegeven in het Hoftheater te Raalte waar hij werd ondersteund door de top onder de Nederlandse 
sessiemuzikanten waaronder toetsenist/zanger/mondharmonicaspeler Tollak Ollestad, drummer 
Sietse Huisman, bassist Serge Bredewold, percussionist Martin Verdonk en zanger Lodewijk van 
Gorp die werden aangevuld door de stevige blazerssectie met Ton Nieuwkamp (Sax), Arjan Stam 
(Trompet) en Hein Jan van Vilsteren (Trombone). Hier bloeide het succesvolle optreden op het 
hoofdpodium van Ribs&Blues in 2016 uit op. 

Inmiddels heeft hij onder de naam ‘Tom Veltien Band’ met verschillende muzikanten opgetreden 
op diverse festivals als GitGo Blues Festival, IjsselJazz Gorssel en Blues in Börk waarbij het trio 
met Dennis Hemstra op basgitaar en Luuk Vulkers op drums het meest recent is.

Meer info:
https://www.facebook.com/TomVeltienBand/
https://youtu.be/nb-3GEWx6KY
https://youtu.be/npl-KuyHdEg
https://youtu.be/Iyn2KugwyEY
https://youtu.be/-o0eKJOHBgI

VOLG BLUESROUTE HELMOND DOOR TE LIKEN OP FACEBOOK!
AGENDATIP:

BLUESROUTE HELMOND 2018 VIND PLAATS OP 26, 27 EN 28 OKTOBER!
UW FOTO’S TERUGZIEN OP WWW.BLUESROUTEHELMOND.NL OF ONZE FACEBOOK PAGINA? 

MAIL ZE NAAR: BLUESROUTEHELMOND@GMAIL.COM
BLUESROUTE HELMOND IS ALTIJD OP ZOEK NAAR ACTIEVE ORGANISATIELEDEN, VRIJWILLIGERS EN 

SPONSOREN! INTERESSE NAAR DE MOGELIJKHEDEN? MAIL NAAR: BLUESROUTEHELMOND@GMAIL.COM

DIT JAAR RIJDT ER OP BLUESROUTE ZONDAG NIET ALLEEN DE BERGERHOF BLUESBUS ROND MAAR OOK DE 
ORIGINELE FIETSTAXIE VAN FIETSTAXIE TILBURG! BEIDE VERVOEREN U GRATIS TUSSEN DE LOCATIES!

ZIE VOOR MEER INFORMATIE WWW.BLUESROUTEHELMOND.NL
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CACAOFABRIEK
CACAOKADE 1
5705 LA HELMOND
WWW.CACAOFABRIEK.NL
WWW.FACEBOOK.COM/DECACAOFABRIEK/

SLIGRO HOUSE OF BLUES STAGE
POPZAAL DE CACAOFABRIEK
Natuurlijk kennen we het begrip ‘House Of Blues’ uit Amerika. Elke zichzelf respecterende
stad heeft wel haar eigen House Of Blues. En daarom mag het geen verrassing zijn dat nu
ook Helmond haar eigen House Of Blues heeft, in de Cacaofabriek.

Met haar combinatie van intimiteit en capaciteit en met superieur licht– en geluid, wordt de
popzaal ook tijdens deze jubileumeditie van de Bluesroute omgedoopt tot House Of Blues. Het
grote, brede podium maakt dat optredende bands letterlijk (maar overigens ook figuurlijk) de
ruimte krijgen om het publiek te vermaken. Het publiek kan vòòr het podium staan, maar
ook op het balkon, of gezellig aan de bar met een drankje.

De blues is er in vele gedaantes
Treurig maar ook vrolijk, snel maar ook stroperig langzaam, boos maar ook vol liefde. De lach,
de traan; ze zijn altijd dichtbij als het om de blues gaat. Tijdens deze editie van de Bluesroute
komen alle facetten van de blues weer voorbij in de Cacaofabriek. Zowel rauwe, energieke
blues als groovende, tegen de soul en funk aanleunende blues zijn te horen. Dat wordt dus
zowel luisteren als dansen in de House Of Blues! Tenslotte: de blues vertelt de verhalen van
het leven. Verhalen die we allemaal kennen. Hebben ervaren, kunnen voelen. We herkennen
onze emoties in de blues. Daarom komt het ook zo dichtbij en hard bij je binnen. Laat het
maar gebeuren, geef je er aan over.
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BLUESROUTE-FILM: YOU SEE ME LAUGHIN’
SLIGRO HOUSE OF BLUES STAGE: CACAOFABRIEK, CACAOKADE 1, 5705 LA, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER VANAF 14:00

Verenigde Staten  Jaar: 2002 Regie: Mandy Stein
Genre: Documentaire / Muziek Speelduur: 77 minuten 
Met o.a.: R.L. Burnside, Junior Kimbrough en Cedell Davis

Omschrijving: Regisseuse Mandy Stein tracht in deze documentaire in 
beeld te brengen hoe de bluesartiesten van het muzieklabel Fat Possum, 
in de meest afgelegen heuvelgebieden van Mississippi, zich hebben 
staande gehouden en hun muziek hebben weten uit te dragen. Daarnaast tonen 
moderne muzikanten zoals Bono en Iggy Pop hun respect aan dit oude genre. Met archiefbeelden 
uit de jaren ‘70 en opnames van Junior Kimbrough’s juke joint in Chulahoma.
Meer info: http://www.imdb.com/title/tt0363223/

BLUESROUTE-FILM: THE SOUL OF A MAN
SLIGRO HOUSE OF BLUES STAGE: CACAOFABRIEK, CACAOKADE 1, 5705 LA, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER VANAF 16:30

Duitsland / Verenigde Staten  Jaar: 2003 Regie: Wim Wenders
Genre: Documentaire / Muziek Speelduur: 103 minuten 
Met o.a.: Laurence Fishburne, Skip James en Blind Willie Johnson

Omschrijving: In deze documentaire brengt regisseur Wim Wenders 
het leven van zijn drie favoriete blues-artiesten in beeld: Skip James, 
Blind Willie Johnson en J.B. Lenoir. Hoewel de namen in eerste instantie 
niet veel zeggen, is hun invloed op de muziekwereld groot geweest. Door middel van nieuw 
beeldmateriaal afgewisseld met unieke oude fragmenten gaat Wenders op zoek naar de passie 
voor hun muziek. We zien registraties van enkele concerten, momenten uit hun persoonlijke 
leven en wat hedendaagse artiesten te zeggen hebben over hun voorgangers.
Meer info: http://www.imdb.com/title/tt0368287/

BLUESROUTE-FILM: CROSSROADS
SLIGRO HOUSE OF BLUES STAGE: CACAOFABRIEK, CACAOKADE 1, 5705 LA, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER VANAF 19:00

Verenigde Staten Jaar: 1986 Regie: Walter Hill
Genre: Muziek / Drama Speelduur: 96 minuten 
Met o.a.: Ralph Macchio, Joe Seneca, Jami Gertz

Omschrijving: Eugene is een uitzonderlijk talent in het spelen van gitaar 
en heeft de droom om een beroemde bluesgitarist te worden. Hij gaat 
op zoek naar een oud, verloren nummer en roept de hulp in van de 
legendarische Willie Brown. Brown leert het hem op de oude manier en samen trekken ze 
naar New Orleans voor een competitie.
Meer info: http://www.imdb.com/title/tt0090888/
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VANDEVEN BAND (NL/HR)
SLIGRO HOUSE OF BLUES STAGE: CACAOFABRIEK, CACAOKADE 1, 5705 LA, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 15:30 – 16:45

De VandeVen Band is een van de weinige authentieke Rhythm ’n Blues bands in Nederland.
De band werd opgericht in 1999,  en bouwde al snel een reputatie op met hun zeer energieke 
live-optredens met pianist en zanger Clemens van de Ven als de centrale figuur van de band.
Zijn karakteristieke rauwe vocalen en zijn krachtige pianostijl geven de band een heel 
eigen sound. Bovendien is Clemens een performer met veel uitstraling. Maar ook de andere 
doorgewinterde muzikanten behoren tot de 
top van Nederland. Gitarist  Harry Hardholt, 
saxofonist Arend Bouwmeester en de jonge 
Kroatische drummer Sin Banovic vormen een 
ijzersterk geheel. De muziek van VandeVen is 
gebaseerd op de Rhythm ’n Blues muziek  uit 
New Orleans van artiesten als Dr.John, Fats 
Domino en The Meters, maar met een  heel 
eigen stijl en interpretatie.

Meer info: http://www.clemensvandeven.nl/
https://www.facebook.com/VandevenBand/
https://youtu.be/uYGXc8i3LhM 
https://youtu.be/tsv1stKuqkE
https://youtu.be/5UZ5kj74tgk

THE BALKUN BROTHERS (USA)
SLIGRO HOUSE OF BLUES STAGE: CACAOFABRIEK, CACAOKADE 1, 5705 LA, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 17:15 – 18:30

The Balkun Brothers is een mix van blues, funk, jam en rock. De blues-invloeden komen 
vooral van de oude Delta blues met daar tegenover rockmuziek uit de jaren 90. Gooi daar nog 
een beetje funk en jam bij en er ontstaat een bijzondere maar erg lekkere mix.
Beide broers spelen al op jonge leeftijd in verschillende bands maar gaan pas samen werken als 
ze allebei geen andere band hebben. Samen gaan ze vanaf dan elke woensdag avond naar de 
plaatselijke bluesclub tijdens de open-mic night. Dit bevalt blijkbaar erg goed want Steve en Nick 
beginnen samen twee bands, een bluesband en een funkband. Maar dit blijkt erg verwarrend 
te zijn dus worden beide bands samen 
gevoegd tot één blues/funk band. The 
Balkun Brothers, met hun compleet eigen 
geluid, is geboren. De Balkun Brothers 
laat er met hun nieuwe cd ‘Devil On TV’ 
(2017) geen gras over groeien. Bluesrock 
bestaat doorgaans uit minstens drie 
muzikanten maar wat dit duo op dit album 
uit de speakers perst, daar kan menig 
powertrio nog een puntje aan zuigen.

Meer info: https://www.balkunbrothers.com/
https://www.facebook.com/BalkunBrothers/
https://youtu.be/5xnLNTlhRcU
https://youtu.be/NiHKB4wju1Q
https://youtu.be/JmFBHCGg9AY
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T-99
SLIGRO HOUSE OF BLUES STAGE: CACAOFABRIEK, CACAOKADE 1, 5705 LA, HELMOND
ZONDAG 29 OKTOBER 2017 VAN 19:00 – 20:30

Rockband T-99 is van alle markten thuis. Van eclectische roots tot spannende rhythm & blues, 
vuige garagerock en exotische surfmuziek en zelfs Balkablues – de perfecte soundtrack voor 
een B-film van het meest bizarre soort. De diversiteit die T-99 al jaren op platen laat horen, 
nemen ze moeiteloos over in energieke en spraakmakende liveshows. 

Sinds 1999 geeft T-99 de rootsrock voor het de eerst een lekkere schop onder de kont door 
haar te injecteren met surf, jazz, country, folk, bluegrass, rock-‘n-roll, punk en soul. Zo maakt 
het trio vier hoogwaardige (en steevastgoed ontvangen!) albums en delen ze en passant podia 
met legendes als Chuck Berry, Dr. John en Little Feat. Ook op festivals bleek T-99 een constante 
factor te zijn en treden ze op in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, 
Verenigd Koninkrijk en zelfs in de Verenigde Staten. Uiteraard zaten daar o.a. Noorderslag, North 
Sea Jazz Festival, Latitude (UK), Popkomm (DE), Belgium Rhythm & Blues Festival (BE), Zwarte 
Cross en Eurosonic bij. Dan is het 2009 tijd voor een pauze en diverse toffe zijprojecten waarin 
de drie geniale muzikale vagebonden even hun ei in kwijt kunnen (Cuban Heels, Maison Du 
Malheur).

Gelukkig kroop het muzikale bloed waar het niet gaan kon: een door Björn -zZz- Ottenheim 
stiekem in elkaar gehosselde reünie voor een Sleazefest in IJmuiden werd onverwacht een groot 
succes. Dit leidde tot de release van een doeltreffende ‘Best Of’, getiteld ‘Various Sounds Of 
T-99’ (Excelsior, 2015). De begeleidende toer sloeg enorm aan. Rockpodia en festivaltenten van 
Appelscha tot Zundert werden geteisterd door de diep bonkende rootsrock van T-99. Plafonds 
kwamen naar beneden, programmeurs grijnsden van oor tot oor, en fans van het eerste uur 
vielen elkaar huilend van geluk in de armen: men had T-99 gemist! In 2016 kwamen ze met een 
nieuw album, gevolgd met een nieuwe tour. Dit alles onder het gekmakende motto: BEDLAM! 
Een bijna ontsporend album vol muzikale en geniale tekstuele gekte, nog maar net op het spoor 
gehouden door de beste drie rootsrockers van Nederland.

Meer info: http://www.t-99.com/
https://www.facebook.com/T99music
https://www.youtube.com/watch?v=KcJTdGC8Q5A
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SHOPPING BLUES STAGE
ELZAS PASSAGE
Hallo, wij zijn de “Elzas Passage”, overdekt shoppen bij meer 
dan 40 enthousiaste winkeliers midden in het winkelhart van 
Helmond! En ja natuurlijk zijn wij ook van de partij als locatie 
voor de “Bluesroute Helmond”, want samen zijn we, centrum Helmond!

Kom genieten van diverse artiesten op koopzondag 29 oktober 2016, onder het genot van een 
kopje koffie op één van onze terrassen, of kom lekker shoppen, de winkels zijn open! Alle 
winkeliers heten u van harte welkom op de... Bluesroute Helmond!

Tot ziens in de Elzas Passage!

Shopping

ELZAS PASSAGE
WATERMOLENWAL 1
HELMOND
WWW.ELZASPASSAGEHELMOND.NL
WWW.FACEBOOK.COM/ELZASPASSAGE/
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WALKING ACT: WILLIE B
ZONDAG 29 OKTOBER 2017
13:00 – 14:00 SHOPPING BLUES STAGE: ELZAS PASSAGE WATERMOLENWAL 1, HELMOND
14:30 – 15:15 MARKET STAGE: KOP VAN DE MARKT TE HELMOND

Al meer dan 20 jaar is Willie B. solo of in duo-verband actief  op podia van bluesfestivals, 
kroegen en straatmuziek-festivals in Nederland, Duitsland en België. Hij staat garant voor 
kwaliteitsblues uit de jaren ’30,’40 en ‘50.  
Willie B. begeleidt zijn eigen soulvolle zang met een unieke 
fingerpicking-stijl waarbij groove en solo’s centraal staan. 
Zelfs als hij op zijn one-string gitaar speelt krijgt hij menigeen 
aan het dansen. Zijn repertoire bevat nummers van o.a. Muddy 
Waters, Big Bill Broonzy, Sonny Terry & Brownie McGhee, John 
Lee Hooker, Robert Johnson, Lightnin’ Hopkins, maar ook Tom 
Waits en eigen nummers In het verleden heeft hij het podium 
gedeeld met artiesten als Kenny Neal, James Harman, Elisha 
“Blue” Murray, Long John Baldry, Monti Amundsen en Gene 
Taylor.

Meer info:
https://www.facebook.com/willieb.bluesparrow
https://youtu.be/kKJHkH4gi0E 
https://youtu.be/RsfylByi6Rk
https://youtu.be/egk1EIloESw
https://youtu.be/1EwCUG-JCb8

WALKING ACT: HERBIEBLUES
ZONDAG 29 OKTOBER 2017
13:00 – 13:45 MARKET STAGE: KOP VAN DE MARKT TE HELMOND 
14:15 – 15:00 SHOPPING BLUES STAGE: ELZAS PASSAGE WATERMOLENWAL 1, HELMOND
15:30 – 16:30 VEESTRAAT STAGE: KRUISING VEESTRAAT / OUDE AA TE HELMOND

Al 25 jaar speelt Herbie (Harbert Grezel) mondharmonica. Als muzikant speelde Herbie o.a. 
in High Temperature en The Blues Kings. Geïnspireerd door o.a. Louis Jordan, Little Walter en 
Sonny Terry, speelt en zingt Herbie de Blues!
In 2013 was Herbie de winnaar van de Dutch Blues 
Challenge  en in 2015 won hij het NK Straatmuzikanten. 
De muziek van Herbie laat zich het beste kenmerken als 
New Old Stock Blues Als HerbieBlues (Harmonica one-man 
band) trekt Herbie door het hele land maar treedt hij ook 
op als duo samen met Raymond  (Guitar Ray) Nijenhuis. 
Met de band Snikhait speelt Herbie Groningstalig 
repertoire. Dat Herbie “in de muziek” zou gaan, is eigenlijk 
al in zijn genen bepaald. Zijn betovergrootvader was Melle 
Zwerver (02-08-1845, Wolvega). 

Meer info http://herbieblues.nl/
https://www.facebook.com/harbert.grezel
https://youtu.be/N_iMHYX5gog
https://youtu.be/7_dkBt4nHOc
https://youtu.be/UbKiti6vxR0
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WALKING ACT: ROLLING BEAT MACHINE
ZONDAG 29 OKTOBER 2017
13:30 – 14:45 VEESTRAAT STAGE: KRUISING VEESTRAAT / OUDE AA TE HELMOND
15:45 – 17:00 MARKET STAGE: KOP VAN DE MARKT TE HELMOND 

Rolling Beat Machine is echt uniek. Als enige band op aarde treden zij op met zo’n 
speciale, magische machine. Het is een soort antieke STEAMPUNK-MUZICOPTER waar alle 
benodigdheden voor een professionele live-act in zijn ondergebracht. 
Deze machine wordt aangestuurd door 5 fantastische muzikanten, die samen met dit apparaat 
een ongekend mooie sound produceren. Ze spelen vrij, en alles wat er om ze heen gebeurd kan 
worden meegenomen in de show. Qua muzikale stijlen mag gedacht worden aan o.a.: Sunny 
Humpska, Spring ‘n Blues en Soul Swingin’ Funk

De nieuwe Rolling Beat Machine, is behalve met een compleet drumstel ook nog uitgerust met 
een antiek maar toch totaal vernieuwend geluidssysteem. Dit systeem bestaat uit 5 koperen 
toeters, die op verschillende hoogte en verschillende snelheid ronddraaien. Hierdoor weet je niet 
wat je hoort. De toeters kunnen zelfs tot 5 meter hoogte worden gebracht door simpel aan het 
stuurwiel te draaien!
Dit oogstrelende geheel is vanzelfsprekend ook nog eens volledig mobiel. Rolling Beat Machine 
kan in combinatie met zijn geweldige 
muzikanten op elke locatie zijn originele 
vintage sound ten gehore brengen. 
De machine wordt in delen naar de 
gewenste plek gerold, in - no time - in 
elkaar gezet, de instrumenten worden 
ingeplugd nadat er slechts één stekker 
in het stopcontact is gestoken en er 
wordt direct een groot feest gemaakt.

Meer info: http://rollingbeatmachine.com
https://www.facebook.com/RollingBeatMachine/
https://youtu.be/ErGGtRXbyOw
https://youtu.be/w9UKw6YAsD4

WALKING ACT:
SPECIAL BLUES SURPRISE ACT
ZONDAG 29 OKTOBER 2017
13:45 – 14:30 KIOSK STAGE: KIOSK OP 
  DE MARKT TE HELMOND
15:30 – 16:45 SHOPPING BLUES STAGE: 
  ELZAS PASSAGE WATERMOLENWAL 1, 
  HELMOND

Houdt de Kiosk stage en de Shopping Blues 
Stage in de gaten want op dit podium verzorgt 
Blueroute Helmond een verrassende blues act. 

?
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VERBLIJFSARRANGEMENTEN
HOTEL WEST-ENDE
Bluesroute Helmond heeft een 3-daags programma samengesteld door het gehele centrum 
van Helmond. We roepen onze bezoekers op om er een weekend Helmond van te maken. 
Hiervoor hebben we in samenwerking met West Ende een uniek Bluesroute Helmond 
arrangement samengesteld:

2 nachten op basis van halfpension € 109,00 p.p. op tweepersoonskamer
Exclusief toeristenbelasting en parkeren

Boek dit arrangement voor het Bluesroute weekend eind oktober 
o.v.v. blues arrangement via welcome@westende.nl
Aankomst vrijdag of zaterdag.

Bezoek website: www.goldentulipwestende.nl

CAMPERPLAATS BEATRIXLAAN
Gemeente Helmond biedt gratis camperplaatsen waar men tijdens de 
Bluesroute gebruik van kan maken:

Voor meer informatie kijkt u:

https://www.campercontact.com/nl/nederland/noord-brabant/
helmond/51054/camperplaats-parking-beatrixlaan.aspx?fromsso=1

https://www.vvvdepeel.nl/nl/activiteitenkaart/detail/
camperplaatsen-helmond-beatrixlaan–264abaf1-68bd-4d70-8a82-1e7c318ae087

check moulinblues.nl
voor onze

‘early bird’ acties!
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check moulinblues.nl
voor onze

‘early bird’ acties!



BLUESROUTE HELMOND 2017
WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

L I E S H O U T  H O L L A N D


