
BLUESROUTE HELMOND 2018 
 
VOORWOORD 
  
Voor de 8e keer staat het centrum van Helmond eind oktober 2018 weer compleet in het teken van de 
Bluesroute Helmond! Vele bluesliefhebbers hebben reikhalzend uitgekeken naar één van de mooiste 
bluesfestivals die de Benelux rijk is. Dit jaar staat een record aantal nationale en 
internationale bluesacts geprogrammeerd die allemaal aan de hoge standaard van de organisatie voldoen. Er 
staat bekende namen op de podia, maar zeker zo leuk zijn de onbekende namen. Daarin steekt de organisatie 
het meeste werk en het resultaat is dan ook in een woord samen te vatten: “TOPKWALITEIT!”. En dat allemaal 
gratis! 
  
Vierendertig bands treden op dit jaar op Bluesroute Helmond. Deze bands komen uit Helmond, de regio, uit 
Nederland, de Benelux, Frankrijk en de Verenigde Staten. Elk jaar zie je ook een aantal bands op herhaling, al 
dan niet onder een andere naam of met een andere samenstelling. Dit aantal is bijzonder klein dit jaar. Dit jaar 
kreeg de organisatie aanmeldingen om te spelen van bands van over heel de wereld, meer als ooit! Heel logisch 
omdat dit evenement al jaren lang geen lokaal festivalletje meer is, maar meer en meer een toonaangevend 
festival van formaat is. In het Bluesroute-boekje wordt elke band en elke locatie uitgebreid gepresenteerd, 
compleet met diverse links zodat een goed beeld (en geluid) gevormd kan worden over die band en je 
zodoende vooraf je eigen route kan plannen. 
  
De veranderingen ten opzichte van de vorige Bluesroute zijn niet zo groot als andere jaren. De organisatie kiest 
dit jaar niet perse voor groei, ‘We kiezen dit jaar voor kwaliteit boven kwantiteit’ Dit blijkt ook uit de 
enige opmerking die hardnekkig de kop op blijft steken, namelijk “We konden niet alle bands zien die we graag 
zouden willen zien”. Dit wil echter niet zeggen dat er volgend jaar geen 40 bands op zullen treden, maar wel 
dat de organisatie dit niet tot doel heeft gesteld. 
Toch zijn er voor dit jaar enkele kleine aanpassingen. Ten opzichte van 2017 is vooral de zaterdag stevig 
aangevuld met erg goede bluesbands en beginnen we zaterdagmiddag al met de eerste optredens. Dit jaar 
bieden alle Helmondse hotels leuke Bluesroute-arrangementen aan. Gelukkig maar want bezoekers komen 
allang niet meer uit alleen Helmond en omstreken. Bluesfans uit het hele lands, uit België en Duitsland vinden 
hun weg naar Helmond. De site www.bluesroutehelmond.nl is weer iets verder doorontwikkeld. Via de website 
zijn dit jaar o.a. T-shirts, stikkers, een speciaal bluesbiertje, en veel meer te bestellen. Op meerdere locaties kon 
al een speciale blueshap gegeten worden, dit aantal is wat groter geworden voor Bluesroute 2018. 
  
Het laatste weekend van oktober bevalt Bluesroute Helmond uitstekend. Vooral omdat het een maand is 
waarin veel minder gebeurt dan in de rest van het jaar. Dat dan één van de grotere bluesfestivals gehouden 
wordt in Helmond, is voor menig festivalganger een geschenk uit de hemel. Oktober biedt vaak ook nog prettig 
weer en de laatste jaren heeft Bluesroute Helmond daarvan mogen profiteren. Omdat dit geluk niet immer 
voort zal duren, is het prettig dat het ook nog koopzondag is in het centrum van Helmond. Mocht het regenen, 
dan kan je makkelijk ergens een paraplu scoren zodat de gewenste route “droog” gevolg kan 
worden. Verspreid over het winkelgebied vind je uiteraard weer diverse walking bluesacts en kleine podia, 
heerlijk om lekker langs te struinen. 
Bluesroute Helmond zal daarom vast blijven houden aan het weekend waarin de laatste oktoberzondag zit. 
  
Naast het feit dat de kwaliteit van dit niveau moet blijven, is het ook wenselijk dat er verrassingen aan de 
agenda worden toegevoegd, denk hierbij aan de speciale bluesharpworkshop met Mark Hummel (USA) dit jaar 
op de donderdag voor de Bluesroute en het eigen bluesbiertje. De organisatie start direct na editie 2018 alweer 
aan de editie van  2019 die wederom in het laatste weekend van oktober zal plaatsvinden.  

 
De organisatie heeft ook dit jaar weer veel plezier beleefd om deze editie van dit evenement op poten te 
zetten. Niet alleen de organisatie heeft zich ingespannen voor Bluesroute Helmond 2018, maar ook vele andere 
partners hebben bijgedragen, zoals de speellocaties, sponsors, vrienden, centrumwinkeliers, Gemeente 
Helmond, Helmond Marketing, overige instanties en  niet te vergeten onze hardwerkende vrijwilligers. 
Hiervoor uiten we graag onze enorme waardering. 
Tot slot willen we nog een oproep doen om ‘vrienden van de Bluesroute Helmond’ te worden! De donatie die 
hiertegenover staat weegt nauwelijks op wat de bluesliefhebber ervoor terugkrijgt! Meer informatie vind je op 
onze website. 
  
De organisatie wenst alle bluesfans en muziekliefhebbers een mooie blues-ontdekkingstocht in het prachtige 
centrum van Helmond en veel bluesgenot toe tijdens deze 8e editie van Bluesroute Helmond. 
  
Organisatie Bluesroute Helmond 2018 
Marcel de Beer-Manders 
  



VOL GAS STAGE 

MUZIEKCAFÉ HELMOND 
MUZIEKCAFÉ HELMOND  
ZUID KONINGINNEWAL 39  
5701 NS HELMOND  
WWW.MUZIEKCAFEHELMOND.NL 
WWW.FACEBOOK/HELMOND.MUZIEKCAFE 
 

BIG PETE BLUES BAND 
Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond 
Vrijdag 26 oktober 2018 van 22:30 – 00:30 
 
39-jarige Nederlandse blues-vocalist en harpmeester Pieter "Big Pete" van der Pluijm is misschien nog geen 
bekende naam in 'mainstream' muziek, maar hij is al goed ingeburgerd in de internationale Blueswereld. 
 
Op 23-jarige leeftijd werd Pete uitgekozen voor een Europese herdenkingstour ter ere van de muziek en het 
geheugen van de legendarische mondharmonicaspeler en zanger Lester Butler (The Red Devils), ondersteund 
door enkele van Lester's originele bandmaatjes. Het project werd met groot succes en lovende kritieken 
ontvangen, dus volgden al snel meer tours en een CD van de Lester Butler Tribute Band, waarmee Pete's 
aankomst ter plekke werd veiliggesteld als één van de eerste generatie bluesartiesten uit de Benelux. 
 
Sindsdien is Big Pete bezig met het vormen en opnemen van vele andere succesvolle projecten, waaronder zijn 
debuutalbum 'Bathroom Acoustics' van The Strikes, een paar cd's van de rockin '50 Chicago blues-outfit The 
Backbones en, meest recentelijk, de meer progressieve en vooruitdenkende groep MOCT (Men of Considerable 
Taste). Pete's groeiende reputatie heeft ook geleid tot toers met en supports van vele internationaal befaamde 
bluesartiesten, waaronder Alex Schultz, Mitch Kashmar, Monster Mike Welch, Hook Herrera, Matt Schofield en 
Ian Siegal. 
 
Momenteel speelt Pete met zijn eigen 'Big Pete Blues Band' op veel van de grote bluesfestivals, zowel in Europa 
als daarbuiten, en wordt het beschouwd als een van de beste bluesharmonicaspelers ter wereld. 
 
Meer info: 
http://big-pete.nl/ 
https://www.facebook.com/bigpetemusic/ 
https://youtu.be/UI60Z2j4uEs 
https://youtu.be/9iVfpwVscrw 
https://youtu.be/9iVfpwVscrw 
https://youtu.be/TsUZBZELXUs 

  



BLACK HAMMER VOODOO 
Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond 
Zaterdag 27 oktober 2018 van 19:30 – 21:30 
 
Black Hammer Voodoo speelt stevige bluesrock en roept de geesten van voorouders als Howlin’ Wolf, Muddy 
Waters, John lee Hooker, Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan op. Ze brouwen een kokend elixer van originals 
en eigenzinnige uitvoeringen van hoogtepunten uit de blues traditie. Black Hammer Voodoo staat klaar om de 
wereld te verrijken met ceremoniën van ‘Night Dancing’ en ‘Deep Dark Shit’! 
 
Black Hammer Voodoo begon in 2016 toen Michiel van Leeuwen de band Rusty Apollo verliet om op een 
nieuwe missie te gaan. Sam ’Smokehouse’ Shine’, gevlucht van ‘downunder’, bood zijn diensten aan als gitaar 
tovenaar. ‘Raggende Man’ Pall Gudmundson legde het ritmische fundament.  
Op augustus 2016 maakten ze hun succesvolle debuut op Culemborg Blues en speelden op diverse 
Nederlandse podia.  
 
In februari 2017 verliet Pall Gudmundson de band en werd vervangen door de Amerikaan Scott Powell. Dit 
resulteerde in een stapel sterke songs en een videoclip, ’Suffer’. In de herfst van 2017 vloog Scott terug naar de 
Verenigde Staten om persoonlijke redenen. En nu zijn ze weer met z'n vieren! Ben Stone op drums en niemand 
minder dan Kim Snelten op de harmonica. Ze maakten de verbazingwekkende video '(Hallelujah) I'm Looking 
Through Ya'. 
 
Meer info: 
http://www.blackhammervoodoo.com/ 
https://www.facebook.com/bhvmusic/ 
https://youtu.be/0QDc73qsX9c 
https://youtu.be/DYrpCD0ne-Q 
https://youtu.be/0GrC8IH00Qk 
 
 

STEF PAGLIA TRIO (BE) 
Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond 
Zaterdag 27 oktober 2018 van 22:30 – 00:30 
 
De jonge Stef Paglia nam voor het eerst op 12 jarige leeftijd een gitaar in de hand en liet deze nooit meer los. 
Zijn specialiteit is zijn prachtige gitaargeluid die van mijlenver herkenbaar is. Hij is vooral bekend van The 
BluesBones (winnaar Belgian Blues Challenge 2016, 2de plek op de European Blues Challenge) waar hij mee in 
binnen- en buitenland optreedt, o.a. Blues Peer, en Ribs & Blues.  
 
Hij heeft al een paar keer het podium mogen delen met internationale toppers o.a. Laurence Jones, The Nimmo 
Brothers, Eric Steckel, Danny Bryant, Sean Webster. 
 
Stef Paglia laat zich graag beïnvloeden door verschillende muzikale richtingen en probeert hiermee zijn eigen 
blues stijl te creëren.  
 
Verwacht je maar aan een stevig potje groovy bluesrock!. 
 
Meer info: 
http://www.stefpaglia.com/ 
https://www.facebook.com/officialstefpaglia/ 
https://youtu.be/jmP3fglZ3DY 
https://youtu.be/0YZnRan8POk 
https://youtu.be/u1ZUPL5kEts  

  



JAN AKKERMAN & BAND 
Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 14:00 – 15:30 
 
“Ik mag dan 70 worden, ik kijk nog altijd vooruit in mijn leven. Een carrière interesseert me niet. Ik leef in het 
nu, dat is het belangrijkste. Het verleden koester ik, maar ik kijk uit naar de toekomst.” – Jan Akkerman 
 
Het staat buiten kijf dat Jan Akkerman nog steeds bij de beste gitaristen van de wereld hoort. Blues, rock of 
klassiek, hij tovert het allemaal moeiteloos uit de snaren! Jan Akkerman is een levende legende waar we trots 
op kunnen zijn. Niet vreemd dat hij sinds 2012 geridderd is in de Orde van Oranje Nassau voor zijn enorme 
carrière zowel in lengte als in kwaliteit, zijn inspiratie en zijn bijdrage aan rockmuziek in Nederland. 
 
Concerten van Jan Akkerman zijn nooit hetzelfde. Ze zijn fris, energiek en onvoorspelbaar. Als authentieke 
improvisator laat hij zien waartoe hij in staat is en deelt hij op het podium zijn passie voor gitaar met vaste 
bandleden David de Marez Oyens (o.a. Thijs van Leer band en Randy Crawford), Coen Molenaar (o.a. Brown Hill 
en Jamal Thomas) en Marijn van der Berg op het podium. 
 
Naast zijn rol in internationaal befaamde groepen als Brainbox en Focus heeft hij samengewerkt met 
uiteenlopende muzikanten als BB King, Charlie Byrd, Cozy Powell, Claus Ogerman en Ice-T. 
 
Meer info: 
https://www.janakkerman.com/ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Akkerman 
https://youtu.be/UBGxYfQ7Gy0 
https://youtu.be/V641WdIZfPg 
https://youtu.be/mPlNcYgy-fA 
 
 

RAYMUNDA B 
Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 16:15 – 17:45 
 
Raymunda B is het best te omschrijven als een powerblues/rockband. De zangeres heeft een stem zoals blues 
moet klinken en zal menigeen doen denken aan Janis Joplin. Ze kan helemaal los gaan in de uptempo-
nummers, maar ook heel ingetogen in gevoelige slow blues nummers zijn.  
 
De bandleden zijn door de wol geverfd in verschillende muziekstijlen. Jimi Hendrix, Beth Hart, Etta James, 
ACDC, Mothers Finest zijn artiesten die een flinke invloed hebben op de muziek van Raymunda B. 
 
Deze band bestaat pas circa 3 jaar,  maar geniet meer en meer aanzien binnen het bluescircuit. Onlangs won de 
band de Four Roses Bourbon Blues Contest waardoor ze de studio in kunnen duiken voor de opname van hun 
eerste CD. 
 
Meer info: 
https://www.facebook.com/Raymunda.V 
https://youtu.be/7z4K30AXGZE 
https://youtu.be/SVuT8yP13DY 
  



ED & THE GATORS (BE) 
Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 18:30 – 20:15 
 
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. 
 
Ed and the Gators is een swingende bluesband die het publiek meeneemt door de geschiedenis van the blues. 
Frontman Eddy De Smul stond op het podium als gastmuzikant van Amerikaanse artiesten Joan Baby en Josh 
Harp en toerde met reeds twee maal in de States. Zijn 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.  
 
Bij de Belgium Blues Challenge van 2017 werd de band verkozen tot beste Belgische bluesband. Daardoor 
vertegenwoordigden Ed & the Gators België bij de achtste European Blues Challenge van Hell ( Noorwegen ) in 
het voorjaar van 2018. 
 
Meer info: 
http://www.edandthegators.com/ 
https://www.facebook.com/edandthegators/ 
https://youtu.be/rhk-0-SN_lI 
https://youtu.be/e6sNNpwcR8k 
https://youtu.be/Bouo61NzYDA 
 
 

TINY LEGS TIM (BE) 
Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 21:00 - 23:00 
 
'Een Gents geheim', noemde 3voor12 hem, deze bescheiden, maar zeer behendige gitarist, die zichzelf al 
fingerpickend en met slide begeleidt. 
 
Tiny Legs Tim, de artiestennaam van Tim De Greave, won in 2015 de Belgische editie van de Blues Challenge. 
Daarmee werd zijn status als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het genre in België bevestigd.  
Tiny Legs Tim wordt geroemd om zijn bekwaamheid in fingerpicking en slide guitar. Wat toch het meest 
kenmerkend is aan deze blues-sensatie is zijn stemgeluid en Buddy Holly-achtige verschijning. De man uit Gent 
liet zijn succesvolle debuutalbum Stepping Up vorig jaar volgen door de bijzondere productie Melodium Rag. 
Inmiddels heeft zijn vijfde album ”Live At Sint-Jacobs” het levenslicht gezien. 
 
De afgelopen jaren trok hij met zijn One Man Blues Band door Europa en speelde hij onder andere in het 
voorprogramma van Pete Doherty en John Mayall. Eerder was Tiny Legs Tim ook al te gast op o.a. Blues Peer, 
Ribs & Blues, Eurosonic en Moulin Blues. Op de Bluesroute zal hij echter met zijn band verschijnen. 
 
Meer info: 
http://www.tinylegstim.com/ 
https://www.facebook.com/tinylegstim/ 
https://youtu.be/6YbMIivWTV8 
https://youtu.be/dqq_1luUfNY 
https://youtu.be/p3eLYG4vqis 

 

  



VEDETT BLUES KITCHEN 

LOKAAL 42 
LOKAAL42 
MARKT 42  
5701 RL HELMOND 
T 0492-830043  
E LOKAAL42@GMAIL.COM 
WWW.LOKAAL42.NL 
WWW.FACEBOOK.COM/LOKAAL42HELMOND/  
 
  

DAVE & THE BOSSES 
Vedett Blues Kitchen: Lokaal42, Markt 42, 5701 RL, Helmond 
Vrijdag 26 oktober 2018 vanaf 22:00  
 
Dit bluesproject is een band of friends van Dave Vermeulen, samen met Dirk Snellen, Frank Van de Hogenhof & 
Simon Rood van de Chessmasters zijn zij ' The Bosses '. 
 
Dave Vermeulen zijn deelname aan 'The Voice of Holland' heeft zijn voorliefde voor bluesmuziek niet 
beïnvloed! En hij eert dan ook met dit 'bluesproject' de grootheden der aarde met zijn 'Bosses'.   
Een lekkere set dampende blues staat garant, deze gasten kennende. Kortom een mooie aftrap van de 
Bluesroute 2018 in Lokaal42 
 
Meer info: 
http://www.voltage-rocks.com/ 
https://www.facebook.com/davevermeulenvoltage 
https://www.facebook.com/chessmastersblues/ 
https://youtu.be/UwKLbl22QE8 
 
 

ALLMAN BROTHERS TRIBE 
Vedett Blues Kitchen: Lokaal42, Markt 42, 5701 RL, Helmond 
Zaterdag 27 oktober 2018 vanaf 22:00  
 
Koos Cornelissen en Karel de Greef hebben met een stel bevriende muzikanten het plan opgepakt om een 
Allman Brothers Band Tribute te gaan doen naar aanleiding van het overlijden van Greg Allman. En deze 
bevriende muzikanten zijn niet de minste, achter de naam Allman Brothers Tribe zitten de volgende ervaren 
muzikanten: Rob Kersten Zang, Bluesharp, Gitaar + Koos Cornelissen, Gitaar + Karel de Greef, Gitaar, Slide + 
Joost Egmond, Hammond, Piano + Ruud Sempel, Basgitaar + Harrie Hofmans, Drums, Zang + Willy van Gorp, 
Percussie. 
  
The Allman Brothers Band was een invloedrijke Amerikaanse Southern rock- en bluesband uit Macon, Georgia, 
in eerste instantie rond de broers Duane en Gregg Allman. Met hun mix van blues, country, rock en zelfs jazz en 
klassieke muziek groeide The Allman Brothers Band uit tot een van de belangrijkere rockbands ... 
In het repertoire komen zeker de bekendere nummers voorbij zoals de eerste hit uit 1969 Black Hearted 
Woman, maar ook Whipping Post, Ramblin’ Man,  Stormy Monday, In Memory Of Elisabeth Reed, Jelly, Jelly, en 
natuurlijk Jessica. 
 
 Close your eyes and let them take you back to 1969-1976 
 
Meer info: 
https://www.facebook.com/allmanbrotherstribe/  
https://www.youtube.com/watch?v=0sE91DToPWQ 
  



  

BLUEBIRD (BE) 
Vedett Blues Kitchen: Lokaal42, Markt 42, 5701 RL, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 15:00 – 16:30  
 
Jonge band, oude ziel. Blues met Gentse roots, dat is Bluebird in een paar woorden. De band liet zich al 
meermaals opmerken tijdens de intussen legendarische bluesjams met Lightnin’ Guy en Tiny Legs Tim in de 
Missy Sippy Gent. 
 
Bluebird brengt doorleefde songs met harmonicasolo’s die refereren naar de tijd dat blues a way of life was, 
met echo’s van Walter Horton, Sonny Boy Williamson 1 én 2, George Harmonica Smith, James Cotton en Little 
Walter. De gitaren spreken, huilen en fluisteren op het juiste moment. De backbeat is steady-groovy en heeft 
een borstelige-soft-touch. De band neemt het publiek mee op een tocht door de Mississippi Delta en passeert 
langs de Chicago blues-scene, waar ze obscure jaren 1930-40 bluessongs wegritsen. 
 
Ze zijn een onconventionele bluesband met een eigen stijl. Deze band heeft geen bas, alleen akoestische 
gitaren, een old school jazz drumstel en een harp, maar hun geluid is krachtiger dan de meeste zware 
bluesrockers; zonder het contact met de old school blues-stijl te verliezen. Originaliteit in blues is soms moeilijk 
te bereiken, maar er is geen band die klinkt als Bluebird. Dat blijkt want ze staan ook in de finale van de Belgian 
Blues Challenge 2018 
  
Meer info: 
https://www.facebook.com/Bluebird-751839781551971/ 
https://www.youtube.com/watch?v=L8DLW2lmI7U 
 

 

JAY-ROON & THE LOOSE ENDS 
Vedett Blues Kitchen: Lokaal42, Markt 42, 5701 RL, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 17:30 – 19:00  
 
Meer dan 100 liedjes schreef Jeroen Mesker (a.k.a. Jay-Roon) de afgelopen jaren als oprichter en bandlid van 
onder andere The Amoks, Pedro Delgados en Maison du Malheur. Zijn repertoire staat bol van de invloeden uit 
de blues en al haar aanverwanten zoals rock ’n roll en jazz uit de jaren ’30 en ’40. 
Met de bands speelde hij op festivals in binnen- en buitenland zoals Lowlands, North Sea Jazz, Zwarte Cross, 
Into the Great Wide Open, Cork International Jazz Festival (Ierland), Milloverde (Spanje), Rock for People 
(Tsjechië, Festival Météo (Frankrijk) 
 
Jay-Roon & The Loose Ends is zijn nieuwe project. Na zes intensieve jaren on the road en drie studioalbums op 
de plank vond hij het een goed moment om de eigenzinnige band voor onbepaalde tijd los te laten en op een 
frisse manier de wereld in de ogen te kijken. Het debuutalbum ‘Home To Many A Creature’ wat februari j.l. 
uitkwam is hiervan het resultaat. 
 
Eind vorig jaar vertrok Jay-Roon naar “The Big Easy” waar hij een maand lang onderdak vond in de wijk 
Musicians’ Village in de Upper Ninth Ward. Daar kwam hij in aanraking met de intense muzikale straatcultuur 
van de stad en zag hij lokale artiesten zoals King James & the Special Men, Walter “Wolfman” Washington & 
Leyla McCalla aan het werk. Met een hoofd vol inspiratie en een oude tenorgitaar keerde Jay-Roon terug naar 
Europa om neer te strijken in een verbouwde cementfabriek in de Catalaanse Pyreneeën. In de zes weken die 
volgde werd de basis gelegd voor het debuutalbum “Home to many a Creature”. Bijgestaan door The Loose 
Ends en een hele rits opvallende gastmuzikanten levert hij een sfeervolle, swingende, soms zelfs intieme roots 
plaat af en creëert hij tegelijkertijd een nieuw onderkomen voor zijn eigenzinnige en herkenbare stijl. 
 
Meer info: 
https://jay-roon.com 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=oG_KMq9GTws 
https://www.youtube.com/watch?v=-XDgZCstHqs  

  



LIVIN’ BLUES XPERIENCE 
Vedett Blues Kitchen: Lokaal42, Markt 42, 5701 RL, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 20:00 – 21:30  
 
Livin' Blues Xperience (LBX) is de natuurlijke opvolger van Livin' Blues. Ook deze band speelt bluesrock, maar 
heeft een grotendeels gewijzigde bezetting, te weten Nicko Christiansen (zang, saxofoon, precussie), Loek van 
der Knaap (gitaar), Jeroen van Niele (basgitaar), Kees van Krugten (drums) en Bas Kleine (mondharmonica). 
 
Livin' Blues werd - samen met Cuby + Blizzards - in 1970 gezien als de top van de Nederlandse bluesscene. De 
band bestond toen uit Nicko Christiansen (zang,saxofoon), Ted Oberg (gitaar), Cesar Zuiderwijk (drums) en John 
Lagrand (mondharmonica). Toen Oberg in 1986 besloot te stoppen, zette Christiansen de band voort onder de 
naam Livin' Blues Now, met Joop van Nimwegen, Aad van Pijlen, Willem van der Wal, Art Bausch en John 
Lagrand. In 1989 viel de band alsnog uit elkaar. Later rond 1995 startte Nicko Christiansen de band New Livin' 
Blues met een nieuwe bezetting. Vanwege discussies tussen Nicko en Ted over de naam Livin' Blues, besloot de 
band zich vanaf 2005 Livin' Blues Xperience te noemen. De bezetting is sindsdien Nicko Christiansen (zang, 
saxofoon, percussie), Loek van der Knaap (gitaar), Aad van Pijlen (basgitaar), Kees van Krugten[bron?](drums) 
en Robin van Roon (mondharmonica). Ditmaal zonder John Lagrand, die in juni 2005 aan longemfyseem 
overleed. 
 
De grootste hits van Livin' Blues in Nederland zijn Wang-Dang-Doodle (1970) en L.B. Boogie (1972). 
 
Meer info: 
http://www.livinbluesxperience.com 
https://www.youtube.com/watch?v=E-hFRZ0gYJ0 
https://www.youtube.com/watch?v=Gz0S4Yj-X5I 

  



 

BASCULE STAGE 
CAFÉ-BAR DE BASCULE 
 
CAFE-BAR DE BASCULE 
HAVENWEG 8-14 
5701 RS, HELMOND  
WWW.CAFEBARDEBASCULE.NL 
WWW.FACEBOOK.COM/CAFEBARDEBASCULE 
 

ABE PARTRIDGE (USA) 
Bascule Stage: Café-Bar De Bascule, Havenweg 8-14, 5701 RS, Helmond 
Zaterdag 27 oktober 2018 van 20:00 – 21:30 
 
Abe Partridge komt uit het Zuiden van de Verenigde Staten, was predikant en militair in oorlogstijd. Maar hij is, 
zoals zijn tweede album Cotton Fields And Blood For Days (2018) bewijst, vooral een volstrekt unieke 
singer/songwriter, wiens liedjes zonder uitzondering de impact van korte verhalen hebben.  
 
De instrumentatie is sober, de stem van Partridge heeft dezelfde schuurpapier-kwaliteit als Tom Waits en zijn 
held is Son House. Negen verpletterend goede nummers. Eén daarvan heeft de fraaie titel: Ride Willie Ride (Or 
Thoughts I Had While Contemplating Both The Metaphysical Nature Of Willie Nelson And His Harassment By 
The Internal Revenu Service). Partridge is een genie en Cotton Fields And Blood For Days is dé muzikale 
verrassing van het jaar. Ongelooflijk goed. 
 
Meer info: 
https://www.abepartridge.com/ 
https://www.facebook.com/PARTRIDGEABE/ 
https://youtu.be/URQZQuHGpB0 
https://youtu.be/_5MgvVFRpPc 
https://youtu.be/ETYxGOO7yFk 
 

 
EB BLUESBAND 
Bascule Stage: Café-Bar De Bascule, Havenweg 8-14, 5701 RS, Helmond 
Zaterdag 27 oktober 2018 van 22:15 – 00:15 
 
De EB Bluesband is ontstaan in 2010 en is een powertrio geformeerd rond gitarist/zanger Eelco Bisschop. De 
band speelde al door heel Nederland bij kroegen, bluesroutes en motorclubs.  
 
De stijl die deze band speelt, kan omschreven worden als een rauwe mix van blues en rock. Wat je tijdens 
optredens van de band kan verwachten zijn o.a. nummers van Muddy waters, Freddie King, Gary Moore, 
Clapton, Hendrix, de Dtones, Golden Earring en vele anderen die worden gespeeld met veel passie, ervaring en 
energie. 
 
Eelco speelde eerder al met 2 grote wereldsterren namelijk: Reggea-legende Eek A Mouse en met Aloe Blacc de 
zanger van het nummer “Wake me up” van Avicii speelde hij in Paradiso. Samen met Tony Stouthart en Gijs 
Vleeshouwers bundelen deze 3 rockers hun krachten en zorgen voor een knallende avond met een strakke 
ritmesectie en weergaloos gitaarwerk wat je hier en daar zelfs een kippenvel moment bezorgd. 
 
Meer info: 
https://www.facebook.com/EBBluesband/ 
https://youtu.be/AxQqy4VWuNw 
https://youtu.be/0rPe_TrbrM8 
  



DETONICS 
Bascule Stage: Café-Bar De Bascule, Havenweg 8-14, 5701 RS, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 15:30 – 18:30 
 
Een Detonic is doorgaans een klein handpistool dat onopvallend in een broek, jas of sok wordt gestoken. In 
deze context betekent het echter iets anders; een Nederlandse bluesband die in 2016 de Dutch Blues Challenge 
won. Hoe? Door te knallen als een pistool volgeladen met blues. 
 
Deze bluesband beklimt gestaag de ladder in de Nederlandse én buitenlandse blues scene. Met spetterende 
liveshows bewezen zij zichzelf al meerdere malen. En dat mag geen verassing meer heten.   
 
De muziek die de heren ten gehore brengen is gebaseerd op de vintage sound van de West Coast in de jaren 
vijftig. Zanger Kars Nus weet een superieure blues-sfeer neer te zetten door middel van de kenmerkende blues 
in de West Coast traditie. René Luytens op bas en Jeremy Aussems op gitaar zorgen vervolgens voor een jazzy 
swing die zijn weerga niet kent. Het geheel roept zodoende een sfeer van een ouderwets rokerig café op, 
vertolkt door een vijftal ijzervreters.   
 
Detonics onthult een rauwe Blues & Roll waarbij het publiek wordt voorzien in een prachtige dosis 
entertainment. De uitstraling van deze heren is namelijk de personificatie van heerlijke rafelige Nederlandse 
blues, geïnspireerd op de swingende Amerikaanse jaren vijftig. 
 
Meer info: 
http://www.detonics.nl/ 
https://www.facebook.com/detonicswestcoast/ 
https://youtu.be/uQ3DOYZEOgQ 
https://youtu.be/6Q0dfMcBZ7Y 
https://youtu.be/fkaRNK-BZfc 
 

  



BOOKS, BITES & BLUES STAGE 
LUNCH- EN EETCAFÉ DE BIEB 
 
LUNCH- EN LEESCAFÉ DE BIEB 
WATERMOLENWAL 11  
5701 RV, HELMOND  
WWW.DE-BIEB.NL 
WWW.FACEBOOK.COM/LUNCH-EN-LEESCAFÉ-862846070465682/ 
 
 

GUMBO & THE MONK 
Books, Bites & Blues Stage: Lunch- en Leescafé De Bieb, Watermolenwal 11, 5701 RV, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 14:30 - 16:30 
 
“Stampende voeten, zwetende koppen en huilende gitaren!” 
 
Gumbo & The Monk brengen de rauwe sound van de Mississippi Delta Blues. Dit doen ze op traditionele 
handgemaakte instrumenten zoals de Cigar Box Guitar, License Plate Resonator Guitar en Diddley Bow. Het duo 
vertolkt nummers van o.a. Mississippi John Hurt, Son House, Robert Johnson en vroege nummers van Muddy 
Waters, Howlin Wolf en John Lee Hooker. In een intieme (semi)akoestische setting waant het publiek zich in 
een originele Juke Joint in Mississippi. 
 
Gumbo & The Monk brengen hun intense, intieme en doorleefde show op diverse podia en festivals binnen en 
buiten Nederland. Hun missie is om het geluid van de 'oerblues' weer terug te brengen en te verspreiden. 
 
Meer info: 
https://gumboandthemonk.com/ 
https://www.facebook.com/gumboandthemonk/ 
https://youtu.be/xHfmZpzMaac 
https://youtu.be/thvMG9xxdGg 
https://youtu.be/fIb795wkQ4k 

  



PLAN B STAGE 
 
PLAN B HORECA 
HAVENWEG 18 
5701 RS, HELMOND  
WWW.FACEBOOK.COM/PLAN-B-HORECA-1356609887752417/  

 
BIG BO AND HIS VOODOO MACHINE 
Plan B Stage: Plan B Horeca, Havenweg 18, 5701 RS, Helmond 
Zaterdag 27 oktober 2018 van 21:30 - 23:30 
 
Chicago Blues, dat is voornamelijk waar deze ervaren muzikanten jullie mee vermaken. Dynamisch, 
swingend, jaren 50-60, Blues zoals Blues hoort te zijn. 
 
Big Bo is al ruim 30 jaar een begrip op de wereldwijde bluespodia. Hij ontving verschillende awards voor zijn 
werk en toert vrijwel continue als semi-akoestische one-man-band. Nu is hij ook te zien met zijn nieuwe 
formatie BIG BO AND HIS VOODOO MACHINE. Een eclectische bluesband die de stijl en het geluid laat horen 
van vlak na de migratie uit de Mississippi Delta, toen de blues elektrisch werd. De “Big City Sound”, met 
stijlvarianten als Memphis swing, ronkende Chicago Blues, de bezwerende voodoo sound uit New Orleans en 
de mysterieuze Mississippi Hill Country Blues. 
 
Naast het eigen werk horen we songs langskomen van onder meer Muddy Waters, R.L. Burnside, Howlin’ Wolf 
en vele anderen. De band is echter geen blues coverband; het zorgvuldig gekozen materiaal wordt vol overgave 
gebracht en de band bezit van meet af aan een duidelijk eigen smoel, met liefde voor de blues maar wel op 
haar eigen, pure manier. Precies zoals dat hoort in het genre; blues moet je voelen. BIG BO AND HIS VOODOO 
MACHINE grooved, ronkt, zweet en swingt en weet vooral door de intensiteit en puurheid waarmee het 
repertoire wordt gebracht een emotie los te maken bij het publiek die doet snakken naar meer. 
 
Meer info: 
https://bobrocken.nl/big-bo-voodoo-machine/ 
https://www.facebook.com/Big-Bo-and-his-Voodoo-Machine-1727092700869738/ 
https://www.facebook.com/bigbobrocken/ 
https://youtu.be/jfz7BWgqrMg 
https://youtu.be/1KATynbbxCA 

 

KNP: SPECIAL BLUES SET 
Plan B Horeca, Havenweg 18, 5701 RS, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 16:30 - 18:00 
 
Deze Helmondse band heeft speciaal voor Plan B een bluesset samengesteld met vele herkenbare covers. 
 
Meer info: 
https://youtu.be/0OZDyTvafNU 
https://youtu.be/geI0XQS1_hg 
  



 

CASTLE STREET STAGE 
STADSHERBERGHE DE KEI & CAFÉ DE VLEGEL 
 
STADSHERBERGHE DE KEI &  
KASTEELLAAN 8, 5701 PR, HELMOND 
WWW.CAFE-DEKEI.NL 
WWW.FACEBOOK.COM/DEKEIHELMOND/ 
 
CAFÉ DE VLEGEL  
KASTEELLAAN 7, 5701 PR, HELMOND 
WWW.CAFEDEVLEGEL.NL 
WWW.FACEBOOK.COM/CAFEDEVLEGEL/  
 

WHAT THE FRNK 
Castle Street Stage: Stadsherberghe De Kei + Café De Vlegel, Kasteellaan 8 + 7, 5701 PR, Helmond 
Zaterdag 27 oktober 2018 van 19:30 - 21:15 
 
What The FRNK brengt funky bluesrock en is geformeerd rondom gitarist en zanger Frank Schurgers. Heerlijke 
grooves en een combinatie van messcherpe gitaarriffs met funky solo’s op Rhodes en Hammond geven de band 
een herkenbare, eigen sound. What The FRNK speelt naast interpretaties van hun helden als Joe Bonamassa, 
Stevie Ray Vaughan, en Eric Clapton ook eigen werk. 
 
Frank Schurgers weet met zijn charisma en performance het publiek keer op keer op zijn hand te krijgen. 
De band startte in 2017 toen Frank na een ommekeer in zijn leven het besluit nam om zich volledig op zijn 
favoriete muziek te storten. Samen met goede vriend Twan van Hoof op basgitaar, vormde hij de band What 
the FRNK met Guus van Lankveld op Rhodes en Hammond en Mano van den Beuken op drums. 
What the Frnk, een lekkere live band voor elk zichzelf respecterende kroeg of festival. 
 
Meer info: 
https://www.facebook.com/whatthefrnk/ 
https://youtu.be/DijTjg4N4Do 
https://youtu.be/MJTUbhMtZ_A 
https://youtu.be/IKGAbqqve-M 
 

 
SUGAR BOY & THE SINNERS 
Castle Street Stage: Stadsherberghe De Kei + Café De Vlegel, Kasteellaan 8 + 7, 5701 PR, Helmond 
Zaterdag 27 oktober 2018 van 22:00 - 0:00 
 
Sugar Boy en de Sinners brengt de blues terug naar de massa. Ontstaan tijdens een 'late night' jamsessie 
vertegenwoordigt Sugar Boy & the Sinners de jongste generatie bluesbands uit Nederland. De energieke live 
shows leverden hen een stevige reputatie onder zowel ervaren bluesfans als het jonge festivalpubliek. 
 
De band bestaat uit vier energieke jonge honden die op eigenzinnige wijze een mix spelen van 'old school' 
Rhythm & Blues, Rock & roll en 50's Soul. Deze diverse sound heeft de band festivalspots opgeleverd naast acts 
als Robert Cray, The Fabulous Thunderbirds, Gov’t Mule, Status Quo en Walter Trout.  
 
Met een flinke dosis attitude en energie maakt Sugar Boy and the Sinners duidelijk dat er toekomst is voor de 
Blues. 
 
Meer info: 
https://www.sugarboyandthesinners.com/ 
https://www.facebook.com/SugarBoyandtheSinners/ 
https://youtu.be/J-0ez34wRfU 
https://youtu.be/Hwonwuv9K5k 
  



EASTERFIELD 
Castle Street Stage: Stadsherberghe De Kei + Café De Vlegel, Kasteellaan 8 + 7, 5701 PR, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 15:00 – 16:30 
 
Easterfield, waarvan de leden voornamelijk uit Barger-Oosterveld komen, brengt pure, ongecompliceerde, 
rauwe blues-rock! 
 
Met de combinatie van het warme en tegelijkertijd rauwe stemgeluid van de zanger, dynamische gitaarsolo’s 
met vlijmscherpe riffs, een groovende bas en strak drumwerk trakteert Easterfield het publiek op een muzikale, 
opzwepende en energieke show! De passie van de heren en de onbedorven sfeer op het podium schetsen wat 
Easterfield wil bereiken 
 
Easterfield is opgericht in de zomer van 2011 door Olaf de Groote (gitaar), Bram Goeree (zang) en Ruud Goeree 
(gitaar) na een jamsessie in de plaatselijke kroeg. Niet veel later maakten Maikel Tanger (drums) en Kris 
Tiemens (bas) de band compleet. 
 
Meer info: 
http://www.easterfield.nl/ 
https://www.facebook.com/easterfield.bluesrock/ 
https://youtu.be/Wf0Vd4VX4xU 
https://youtu.be/Nl8gVeqbQ0o 
 
 

ERIC STECKEL (USA) 
Castle Street Stage: Stadsherberghe De Kei + Café De Vlegel, Kasteellaan 8 + 7, 5701 PR, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 17:30 – 19:15 
 
Eric Steckel’s energieke gitaarspel is doorspekt van authentieke blues-soul, door velen beschouwd als één 
van de volgende grote gitaristen in de rock- en blues scene! Een ‘must see’ voor fans van Stevie Ray 
Vaughan, Jimi Hendrix en Joe Bonamassa. Eric brengt passie en energie op het podium en stelt nooit teleur! 
 
De nu inmiddels 28-jarige zanger, songwriter en gitarist, Eric Steckel wordt ook wel de jongste veteraan van de 
bluesrock genoemd. Voor zijn leeftijd is Eric ongelofelijk ervaren en toegewijd. Hij krijgt ook veel waardering 
van zijn collega-gitaristen!  
 
Eric Steckel staat samen met zijn ’65 Fender Strat altijd klaar om het podium te bestormen. Daarnaast is hij al 
jaren een graag geziene gast op de festivals en in de clubs, en weet Eric het publiek iedere keer weer te 
imponeren met zijn geweldige gitaar virtuositeit!  
 
De Britse blues artiest, John Mayall refereert naar Eric als: ‘’The hottest young guitarist we’ve come across’’ 
Blues gitaar icoon Hubert Sumlin zegt over Eric: ‘’Boy, you got it all!’’ 
 
Meer info: 
https://ericsteckel.com/home 
https://www.facebook.com/eric.m.steckel 
https://www.bluesmagazine.nl/recensie-eric-steckel-polyphonic-prayer/ 
https://youtu.be/SoXUwOSDcss 
https://youtu.be/tw1orAG4X44 
https://youtu.be/gq1J-yKQmvg 
  



BAVARIA HARBOUR STAGE 
CAFÉ FRANSKE 
 
CAFÉ FRANSKE 
HAVENWEG 4, 
5701 RS HELMOND 
WWW.CAFEFRANSKE.NL  
WWW.FACEBOOK.COM/CAFEFRANSKEHELMOND/  
 

STACKHOUSE FEAT. MARK HUMMEL (USA) 
Bavaria Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond  
Vrijdag 26 oktober 2018 van 21:00 - 23:00  
 
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. Vorig jaar stonden ze ook al 
op de Bluesroute, maar dit jaar mochten ze zeker terugkomen want ze wisten Mark Hummel (USA) aan de 
bezetting toe te voegen. 
 
Mark Hummel is een Grammy-genomineerde bluesharp-speler die het gebruik van de mondharmonica 
opnieuw gedefinieerd heeft. Gedrevenheid en productiviteit kun je hem niet ontzeggen want met de regelmaat 
van een Zwitsers uurwerk brengt hij albums uit, en dat zijn er vele tientallen.  Ook weet hij zich iedere keer te 
omringen met muzikale vrienden uit de hoogste regionen van de bluesmuziek. 
 
Machiel Meijers (zang / mondharmonica) en Willem van Dullemen (gitaar / zang) zijn de creatieve kracht achter 
de band Stackhouse 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.  
 
De band speelde o.a. live bij “Dr. Boogie”, nationale Belgische radio (RTBF’s Classic 21). Binnen een jaar na de 
release resulteerde e.e.a. in een optreden van Stackhouse op het Belgische Rythm Blues Festival in Peer, 
gevolgd door vele andere bluesfestivals 
 
Stackhouse met Mark Hummel garanderen een aanstekelijke bluesparty, waarbij het lastig is om stil te blijven 
staan! 
 
Meer info: 
http://www.stackhouse.nl/ 
https://markhummel.com/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Hummel 
https://youtu.be/eb1utnOp2f8 
https://youtu.be/IxI5ef1w3nw 
https://youtu.be/QKpbgHIhm2o?list=RDTy0v45cK5FY 
https://youtu.be/Ty0v45cK5FY 
 

MASTERCLASS: MARK HUMMEL (USA) 
Buurthuis st. Anna, Hoogeindsestraat 24, 5705 AM, Helmond  
Donderdag 25 oktober 2018 vanaf 19:30, entree € 15,- per persoon  
Masterclass van wereldklasse harmonicaspeler Mark Hummel over 1e en 3e positie spel. 
  



BAIL 
Bavaria Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond 
Zaterdag 27 oktober 2018 van 20:30 – 22:15 
 
Bail speelt bluesrock welke op smaak zijn gebracht met stevige riffs en kleurrijke melodieën. Een hele mooie 
mix van het fijnste soort. Muzikaliteit staat bij Bail dan ook hoog in het vaandel en haalt inspiratie uit de beste 
bluesmuziek. Met eigen werk en enkele covers zal Bail zal zeker in smaak vallen van ieder liefhebber van 
bluesrock. 
 
Sinds de oprichting in 2007 heeft Bail een indrukwekkende geschiedenis en ervaring opgebouwd. Bail, enkel 
bestaande uit ervaren en enthousiaste artiesten deelde al vele malen met internationale blues giganten het 
podium o.a. Ryan Mc Garvey U.S.A. met legendarische bassist Carmine Rojas (David Bowie, Tina Turner, Eric 
Clapton, Rod Stewart, Joe Bonamassa, Mick Jagger en....) Devon Allman U.S.A. , Doyle Bramhall U.S.A. , King 
King SCO., Carvin Jones U.S.A. , Popa Chubby U.S.A. , Jan Akkerman NL , Triggerfinger BE en nog vele andere.... 
 
Enkele festivals en podia waar Bail heeft opgetreden: Hogjam (USA), Collony Theater Hillsboro (USA), Bospop 
Weert, De Melkweg, 013, Metropool, Effenaar, De Vorstin, Bosuil, Bibelot, Iduna, Patronaat, De Boerderij, De 
Pul, De Groene Engel, Elektra, De Piek, Xinix. 
 
Meer info: 
https://www.bail.nl/ 
https://www.facebook.com/bailrockmusic/ 
https://youtu.be/uL9JriU_FmU 
https://youtu.be/IWIzeYXFgSA 
 
 

PAARDEKOOPER 
Bavaria Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond 
Zaterdag 27 oktober 2018 van 23:00 – 01:00 
 
Bluesrock uit omgeving Den Haag, 10 jaar geleden opgericht door frontman en gitaarvirtuoos Bas 
Paardekooper. Powertrio Paardekooper staat voor energie, vuur in ieder optreden. Passie en muzikaliteit 
straalt van het podium af. Een solide ritmesectie waardoor de band staat als een huis. Compacte songs 
afgewisseld door subtiel uitgevoerde bluesrock ballads waarbinnen het fantastische gitaarspel van Bas je tot 
tranen roert …..Naast het sublieme gitaarwerk beschikt Bas ook over een geweldige zangstrot die je raakt. 
 
Samen met basgitarist André de Bruijn en drummer Roel van Leeuwen geven deze jongens ieder optreden echt 
alles!! Dit is natuurlijk binnen muziekminnend Nederland niet onopgemerkt gebleven maar ook buiten de 
grenzen zoals België , Duitsland en Zweden hebben mogen kennis maken met de power en energie van deze 
band. Het liefst zijn deze jongens ook ‘on the road’ , nog steeds groeiend binnen iedere gig.   
 
Met inmiddels 3 cd’s op zak en een live cd onderweg zal dit powertrio menig zaal, podia of festival in beweging 
en tot ontroering brengen. 
 
Meer info: 
https://www.paardekooperband.com/ 
https://www.facebook.com/paardekooperband/ 
https://youtu.be/6r0L43bpgjc 
https://youtu.be/06TAAQrmpj8 
https://youtu.be/GE451f2OTA8 
  



BOBBY MESSANO (USA) 
Bavaria Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 14:30 - 16:00 
 
Bobby Messano is een Amerikaanse zanger-gitarist met een zeer divers muzikaal verleden. Zo komen we hem 
o.a. tegen in de sixties garage rock band The Shadows Of Knight, de hard rock band Starz en de pop band 
Franke & The Knockouts. Daarnaast speelde hij ook nog eens op releases van onder meer Clarence Clemons, 
Peter Criss (Kiss), Gloria Gaynor en ex-Rainbow zanger Joe Lynn Turner. We hebben het hier over een 
bluesrockgigant die ooit muzikaal director was voor Steve Winwood, Lou Gramm en voor heel wat country 
artiesten zoals Jimmy Wayne, Rodney Atkins en Steve Holy. Naast dit alles heeft hij ook zeven solo albums op 
de markt en speelde allen al tussen 2012 en 2016 meer dan 400 shows in 32 landen. Talrijk zijn de awards en 
nominaties die hij binnen geharkt heeft. Een “must see & hear” tijdens de Bluesroute 
 
Meer info: 
http://www.bobbymessano.com/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bobby_Messano 
https://www.facebook.com/Bobby.Messano.Fanpage/ 
https://youtu.be/liRU3kUN0GM 
https://youtu.be/AJWcEPbmLK8 
https://youtu.be/tbnJ9Ar2FY8 
https://youtu.be/1vF3F6IElRA 
 
 

SCOTCH, NO SODA! (BE) 
Bavaria Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 16:45 - 18:30 
 
Scotch, No Soda ! is een Belgische blues en rock 'n' roll band, met als frontman Ilias Scotch, een van de meest 
getalenteerde zanger-pianisten van het moment. Zijn roots liggen diep in de blues en boogie woogie, maar niets 
is zo kenmerkend als zijn brede smaak als het gaat over goede muziek. Met zijn band Scotch, No Soda!  brengt hij 
een interessante mix van eigen nummers en eigenwijze interpretaties. Blues, rock 'n' roll & party music is wat ze 
beloven en dat is ook exact wat ze brengen.  
 
In de muziek van Scotch, No Soda ! zit kennis van zaken en liefde voor de Amerikaanse popmuziek sinds het begin 
van de vorige eeuw. De band komt wel eens onverwacht uit de hoek maar je mag je altijd aan enthousiast 
gebrachte, dansbare, strakke live-muziek verwachten. Invloeden variëren van Skip James, Memphis Slim en 
Hounddog Taylor via Louis Armstrong tot Bob Dylan, Stevie Wonder en Tom Waits. 
 
Scotch, No Soda ! is een van de weinige bands waar de kenners van kunnen genieten,  maar die ook de minder 
'muziekgepassioneerden' eens helemaal uit de bol kan laten gaan. Door de brede smaak van deze vier ervaren 
muzikanten is er tijdens hun optredens voor iedereen wel wat te beleven.   
 
Meer info: 
http://www.scotchnosoda.com/ 
https://www.facebook.com/scotchnosodapage/ 
https://youtu.be/CZYMbRyRtZ0 
https://youtu.be/JMEN8elxRmM 
https://youtu.be/5dyEo0kjTYY 
  



COLONEL JETSKI 
Bavaria Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 19:15 - 21:15 
 
Opgericht begin 2017 kan dit gezelschap zonder schroom, gezien de individuele kwaliteiten, een super band in 
de Nederlandse blues scene genoemd worden.  
 
De band overstijgt echter 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. Naast originals worden er bewerkte 
covers gespeeld van muzikanten als Monti Amundson of the Paladins. De bezetting wordt gevormd door 
vocalist Phil Bee (No1 DBA 2015), gitarist Guy Smeets, bassist Bart Kamp (No1 DBA 2015), toetsenist Pascal 
Lanslots (DBA 2016), drummer Frank Duindam (meerder DBA-nominaties) 
 
Meer info: 
http://coloneljetski.com/ 
https://www.facebook.com/coloneljetskiofficial/ 
https://youtu.be/oliuFqf5Emk 
https://youtu.be/sVaQv5x5TYQ 
https://youtu.be/wrMwvBP0B_s 
  



SLIGRO HOUSE OF BLUES STAGE 
POPZAAL DE CACAOFABRIEK 
 
CACAOFABRIEK 
CACAOKADE 1 
5705 LA HELMOND 
WWW.CACAOFABRIEK.NL 
WWW.FACEBOOK.COM/DECACAOFABRIEK/ 

 
HATS OFF TO LED ZEPPELIN (UK) 
Sligro House of Blues Stage: Cacaofabriek, Cacaokade 1, 5705 LA, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 15:30 – 17:00 
 
Dichterbij Led Zeppelin ga je niet komen.  
 
De mannen van Hats Off To Led Zeppelin (UK) werden in 20017 zelfs uitgeroepen tot de beste tribute band van 
het hele Verenigd Koninkrijk. De band bestaat uit een viertal topmusici, waaronder Peter Eldridge (bekend van 
West End-productie ‘We Will Rock You’) en Jack Tanner (bekend van de wereldwijde theatershows Thriller Live 
en Dancing in the Streets). Leuk detail: de manager van de band is Warren Grant, zoon van de originele Led 
Zeppelin-manager, Ian Grant. Hats Off To Led Zeppelin is tevens de enige tributeband die een officieel 
endorsement heeft van Marshall (de welbekende versterkers). Dus geniet en beklim samen met deze 
geweldige band de Stairway to Heaven… 
 
Meer info: 
https://www.hatsofftoledzeppelin.com/ 
https://www.facebook.com/hatsofftoledzeppelin/ 
https://youtu.be/urpugBIiv68 
 
 

SWEET MARY JANE 
Sligro House of Blues Stage: Cacaofabriek, Cacaokade 1, 5705 LA, Helmond 
Zondag 28 oktober 2018 van 17:30 – 19:00 
 
Sweet Mary Jane, samen meer dan 100 jaar op het podium, een power-trio geformeerd rond frontman Fred 
van Willigen. De band is geïnspireerd door de gitaarhelden van de Blues Rock uit de jaren 60 en 70. Covers van 
onder andere aan Rory Gallagher, Gary Moore, Thin Lizzy, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix en Bob Dylan, maar 
ook eigen materiaal. Fred, op de gitaar en zang, speelt al 50 jaar in bands en dat is dus een hele lijst. Zo speelde 
hij met de band Summerbreeze in voorprogramma's van o.a. Golden Earing, Sandy Coast en Rory Gallagher. 
Andere bands uit het verleden zijn Brinta Brotsers, samen met Willem Kerkhof van de Amazing Stroopwafels. 
Fred speelde ook met de Haagse Hoochie Coochie band op het North Sea Jazz Festival en in het 
voorprogramma van Luther Allison. Dan hebben we nog Jinx (Den Haag), BlueSpirit (Rotterdam) en EXP (Jimi 
Hendrix cover band) (Rotterdam), met deze laatste band was hij te zien in VPRO televisie programma Reiziger 
in Muziek. Nu is Fred naast Sweet Mary Jane nog actief bij The Headless Roosters en Room Six. Ton, op de bass 
en zang, speelt al 40 jaar in diverse bands waarvan de laatste 20 jaar regelmatig met Fred samen bij o.a. Blue 
Spirit, EXP, Monterey, Headless Roosters en nu Sweet Mary Jane. Lars, op de Drums en zang, de Benjamin van 
het gezelschap. Student aan het conservatorium van Haarlem. Speelt al 14 jaar in diverse bands, is een veel 
gevraagde sessie muzikant en drumleraar. Zodra de mannen het podium betreden ontstaat er een wervelende 
show waar de energie vanaf spat. 
 
Meer info: 
https://www.facebook.com/SweetMaryJane.nl/ 
https://youtu.be/S2LYh2VF-xU 
https://youtu.be/-PljaQXd2Ws 

  



SHOPPING BLUES STAGE 

ELZAS PASSAGE 
 
WATERMOLENWAL 1 
HELMOND 
WWW.ELZASPASSAGEHELMOND.NL 
WWW.FACEBOOK.COM/ELZASPASSAGE/  
 

WILLIE B & Herbieblues 
Zondag 28 oktober 2018 
Tussen 13:00 – 17:00 Diverse locaties, waaronder Elzas Passage 
 
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.In 2018 was hij  de winnaar van NK 
Straatmuzikanten. 
 
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. 
 
Meer info: 
https://www.facebook.com/willieb.bluesparrow 
https://youtu.be/kKJHkH4gi0E 
https://youtu.be/1EwCUG-JCb8 
 
http://herbieblues.nl/ 
https://youtu.be/N_iMHYX5gog 
https://youtu.be/UbKiti6vxR0 
 

LOUIS MEZZASOMA (FR) 
Zondag 28 oktober 2018 
Tussen 13:00 – 17:00 Diverse locaties, waaronder Elzas Passage 
 
Louis Mezzasoma is the encounter with a young artist and a flash back to the essence of blues like Robert 
Johnson or Rory Gallagher. 
 
Louis Mezzasoma is een 25-jarig blues-/rootstalent uit Saint-Etienne, Frankrijk. Hij heeft in juni 2017 z'n 
debuutalbum "Home Made Blues" uitgebracht, vervolgens veel optredens gedaan (o.a. als support van een 
aantal grote bluesartiesten) en een prestigieuze blueswedstrijd gewonnen (Mississippi Coup de Coeur Award). 
Zijn muziek is zacht en ruw tegelijk en zijn teksten zijn recht door zee en spontaan. Op 17 oktober heeft hij in 
Frankrijk de releaseshow van z'n 2e album en komt direct de dag erna naar Nederland. 
 
Meer info:  
http://www.tiandbo.com/accompagnement-d-artistes/louis-mezzasoma.html 
https://www.facebook.com/louismezzasomaonemanband 
https://youtu.be/gF8uxOafx-E?t=35 
https://youtu.be/YMdwP2bNP8M?t=31 
https://youtu.be/VaLneheQT4Q?t=129 
  



WYATT & THE DEPUTIES 
Zondag 28 oktober 2018 
Tussen 13:00 en 17:00 Buitenact 
 
The Deputies spelen gezellige swingin’ en rockin’ traditional COUNTRY in een modern jasje afgewisseld door 
BLUES en ROCKABILLY. Op een eigen manier worden oa covers van Hank Williams ,kleinzoon Hank 3, Steve Earl 
en Johnny Cash gespeeld. 
 
De band bestaat uit 4 ervaren muzikanten die al jaren in allerlei blues & rockabillybands hebben gespeeld en 
dat nog steeds doen( oa Rock&Rootz , Red Shots , Gunfinger , Backroad ) 
 
Meer info 
https://sites.google.com/view/wyattandthedeputies 
https://www.facebook.com/3-deputies-and-a-sherrif-205666380232185/ 
https://youtu.be/6M4KzbN0xqc 
https://youtu.be/6V9zkc05-tY 
https://youtu.be/ur8BwfZ7fQ0 
 


