Gene Taylor Trio (USA) * Jan Akkerman & Band
Denvis & Roel + Friends * Bertus Borgers
Coupe de grace * the Juke Joints * Hootenanny Jim
Original Sin * the Blues kings * Blues Attraction * 32Blues
Christine Borgers & Friends * Britt Jansen * Matt Jacobs Band
gratis festival * meer info: bluesroutehelmond.blogspot.com

Bluesroute Helmond 2011

house of the guitar blues

Een nieuw, muzikaal, en levendig muziekevenement
voor iedereen!

Poppodium Lakei: House Of The Guitar Blues

Muziekcafé Helmond, Poppodium Lakei, Café Zeezicht, Lokaal42 en Filmhuis
Helmond hebben de handen ineengeslagen en hebben voor u het nodige in
petto op zondag 4 september! Maar liefst 14 top bluesbands op 5 locaties;
Bluesroute Helmond is geboren!Bent u een live muziek en/of bluesliefhebber?
Wij putten u op 4 september mentaal en fysiek geheel uit met de beste bluesbands van dit moment, top blues DJ’s en gratis toegang en vervoer!

Blues kent vele gezichten. De blues wordt hard gespeeld,
maar ook fluisterzacht. Soms gaat het in een razend tempo,
de andere keer lekker loom. Iemand kan de blues in zijn eentje spelen, maar
ook een hele band kan er zich gemakkelijk aan wagen. Eén ding hebben al die
verschillende blues-gedaanten met elkaar gemeen: het gaat om gevoel. Blues
moet je voelen, moet je ervaren. Lakei wil een bijdrage leveren om een ieder te
helpen deze muziek te voelen. Jong en oud, blank of zwart, dames en heren:
iedereen kan iets in de blues vinden.

Bluesroute Helmond zal plaatsvinden op zondag 4 september 2011.
De route loopt van het Muziekcafé aan de Zuid Koninginnewal, naar Lokaal42,
Café Zeezicht, Filmhuis Helmond tot aan Poppodium Lakei in de Molenstraat.
Op deze podia zullen met name nationale maar zelfs ook een aantal
internationale top bluesartiesten en bands te zien en te horen zijn.
Tussen deze vijf locaties zal gratis vervoer rijden waardoor u met ons
uitgebreide programmaboekje (inclusief een overzichtelijk tijdschema)
in uw hand, niets hoeft te missen. Tevens worden er
op de diverse locaties unieke Buesroute T-shirts
verkocht.
Wij denken met dit geheel nieuw Helmonds
evenement een welkome toevoeging aan de
Helmondse evenementenkalender in huis te
hebben. Goede bluesmuziek voor jong en
oud verspreid over Helmond centrum, gratis
toegankelijk en daardoor laagdrempelig,
zodat een ieder vele vernieuwende
lokale, nationale en internationale
acts met naam kan ontdekken;
Thats The Blues!
Wij hebben er zin in en hopen ook
u te kunnen begroeten tijdens dit
prachtige evenement.
Tot dan en heel veel plezier en
luistergenot toegewenst!
De organisatie
www.bluesroutehelmond.blogspot.com

DJ: DJ Sjerruf

Lakei staat op 4 september in het teken van het instrument wat naar ons idee
onlosmakelijk verbonden is met bluesmuziek: de gitaar. Je hebt helemaal geen
zanger nodig die je met teksten kommer-en-kwel verhalen vertelt.
Wanneer bluesgitaristen hun instrument laten spreken, voel je de emotie.
De guitar blues wordt snel gespeeld maar ook scherp, melancholisch, rustig,
tokkelend, abrupt, dramatisch, complex, frivool, en ga zo maar door.
Hele levensverhalen worden uit de zes snaren getoverd en vertellen allemaal
hun eigen verhaal. Verhalen over het leven, verhalen die we allemaal kennen.
En daarom zullen we de emoties die in de blues zitten ook herkennen.
En zijn we weer bij het begin: iedereen kan iets in de blues vinden.
www.lakeihelmond.nl

matt jacobs band
House Of The Guitarblues, 15.30 - 16.30 uur.
Poppodium Lakei, Molenstraat 123.
Het credo van deze mannen luidt: ‘je hoeft
geen ouwe lul te zijn en elke dag een fles
whiskey achterover te gieten om de blues te
kunnen spelen’. Gitarist Matt Jacobs begon
zijn band in 2005 samen met drie vrienden,
vrienden die dezelfde droom en ambitie
hadden als Matt zelf: veel optreden en lekker
stevige powerblues spelen. Om veel op te
kunnen treden, moest er ook een CD worden opgenomen: ‘A Tribute To Stevie
Ray Vaughan’ is niet alleen een eerbetoon aan Stevie maar ook een bewijs dat
de vier mannen weten hoe de blues gespeeld moet worden. De band heeft
een vrij uitgebreid repertoire. Zo komen tijdens optredens van de mannen
tracks voorbij van artiesten als Johnny Lang, Joe Bonamassa, maar bijvoorbeeld ook van Fleetwood Mac en Led Zeppelin. Bovendien heeft de band
inmiddels ook de nodige eigen nummers toegevoegd aan hun setlist.

enthousiasme nieuwe muzikale
wegen in. Dat blijkt ook weer met
zijn nieuwe studio album ‘Minor
Details’ dat onlangs uitkwam.
Blues, jazz, rock, klassieke muziek:
Akkerman speelt het allemaal.
Ook nu zal Akkerman weer worden
bijgestaan door oudgedienden
Wilbrand Meischke (bass) en
Marijn van den Berg (drums) en het
toetsenwerk wordt verzorgd door
Coen Molenaar. Het concert van Jan
Akkerman op 4 september in Lakei
zal dan ook weer een bewijs zijn dan
Jan Akkerman nog steeds dezelfde
(wellicht zelfs betere) onvoorspelbare improvisator is die hij was toen
hij nog maar net begon!
www.janakkerman.nl

www.matt-jacobs.com

Jan akkerman + band

original sin

House Of The Guitarblues, 17.30 - 19.00 uur.
Poppodium Lakei, Molenstraat 123.

House Of The Guitarblues,
20.00 - 21.00 uur.
Poppodium Lakei, Molenstraat 123.

Jan Akkerman is al ruim veertig jaar één van de meest gerespecteerde gitaristen van Nederlandse bodem. Naast zijn rol in internationaal befaamde groepen
als Brainbox en Focus (de riff van ‘Hocus Pocus’ zette zijn naam definitief op de
kaart) heeft hij in al die jaren samengewerkt met uiteenlopende muzikanten
als BB King, Charlie Byrd, Cozy Powell, Claus Ogerman maar bijvoorbeeld ook
met Ice-T.
In zijn carrière deed hij bijna alles wat een muzikant graag zou willen doen.
Hij speelde akoestisch gitaar, elektronisch, computergestuurd, maar ook een
middeleeuwse luit kent geen geheimen voor het autodidactisch genie
Akkerman. Zelfs nu nog blijft hij zichzelf ontwikkelen en slaat hij met veel

Ook Original Sin is een bluesband met een gitaarvirtuoos in de gelederen.
Richard Kruithof is een meester in zowel de powerblues als in het subtiele en
meer verfijnde werk binnen de blues. De band werd reeds opgericht in 1997.
Na vele optredens in binnen- en buitenland werd de band in 2003 (tijdelijk)
opgeheven. In het voorjaar van 2009 zitten vier heren met elkaar een biertje te
drinken en wordt besloten om Original Sin nieuw leven in te blazen. De liefde
voor de blues blijkt namelijk niet verdwenen. Live optredens van de mannen
staan bekend om de aansprekende en aanstekelijke bluesrock. Lekker energiek
en vol overgave en op haar eigen, unieke manier.
www.originalsin.nl

vol gas stage

coup de grace

Muziekcafé Helmond: Vol Gas Stage

Vol Gas Stage, 14.30 - 16.00 uur.
Muziekcafé Helmond,
Zuid Koninginnewal 39.

DJ’s: DJ Mike McBlues , DJ Bluesson (afterparty)
Het Muziekcafé is gelegen in het hartje van Helmond. Het is een café waar het
fenomeen muziek een grote rol speelt. 7 dagen per week tot 03:00 uur in de
nacht open en altijd iets te doen. Drukke avonden kunnen dan ook omschreven worden als een bijeenkomst van muziekliefhebbers.
Maar deze omschrijving is natuurlijk
niet volledig. De mensen komen
uiteraard voor de muziek, maar
vooral ook voor de gezelligheid.
Het personeel heeft gelukkig
verstand van een goed glas bier.
Muziekcafé Helmond is al bijna 15
jaar een begrip in de nationale en
internationale live muziek, blues
en rock n roll wereld. Met iedere
maand vele live bands, vaak gratis
toegankelijk, vele thema avonden,
evenementen en vernieuwende acts!
Het Muziekcafé is laagdrempelig en
wil graag live muziek aanbieden voor
jong en oud, om op die manier ook
de onbekendere bands en muziekstijlen onder de aandacht te brengen.
Van oudsher en dus nog steeds
voelen wij dagelijks The Blues!
We zijn als café enorm trots op het
mogen realiseren van dit geweldige
en grootse festival!
www.muziekcafehelmond.nl

Ze zijn terug! Ruiger en smeriger dan ooit. De
bluesrockers van Coup de Grace hebben onlangs
hun instrumenten weer opgepakt en zijn klaar om
de Nederlandse podia en festivals te bestormen.
Met hun alternatieve bluesrock met een vleugje
punk rocken ze overal het dak eraf. Coup de Grace
is ontstaan uit The Strikes. Deze deels uit Leerdam/Rotterdam afkomstige band
werd met hun genadeloze blues internationaal op de kaart gezet maar viel
helaas uiteen. Drie leden besloten de draad weer op te pakken en doen qua
impact nog steeds niets af aan de punky en vooral heel spannende blues.
www.coupdegrace.nl

32blues
Vol Gas Stage, 16.30 - 18.00 uur.
Muziekcafé Helmond,
Zuid Koninginnewal 39.
32Blues vindt haar oorsprong in het Muziekcafé in Helmond. Patrick Schifferling (bas) die na diverse muzikale omzwervingen aanschuift aan de bar wordt door Patrick van de Pol (zang) gevraagd voor
een band. Bardo Koolen wordt gevraagd als drummer en het fundament voor
de stevigste, meest groovy ritme-tandem van Helmond is gelegd. Een gedreven gitarist wordt gevonden in Leroy Shuckman. Ondanks zijn jonge leeftijd
waan je jezelf met je ogen dicht tegenover een ouwe bluesheld. Bescheiden en
gretig om te leren van een stel ouwe rotten doken ze samen de repetitieruimte
in om drie weken en een vet repertoire later te verschijnen voor hun eerste
show. Die vond plaats, waar anders dan in het Muziekcafé. Nummers van The
Doors worden door 32Blues moeiteloos afgewisseld met die van The Red Devils, The Paladins en Stevie Ray Vaughan. Sinds kort heeft Theo Jacobs de bas
overgenomen van Patrick Schifferling en speelt samen met de andere mannen
van 32Blues het dak eraf!
www.32blues.nl

the blues kings

Twelve-Bar Blues Stage

Vol Gas Stage, 18.45 - 20.30 uur.
Muziekcafé Helmond,
Zuid Koninginnewal 39.

Lokaal42: Twelve-Bar Blues Stage

The Blues Kings spelen spetterende,
ruige, broeierige, meeslepende en soms hypnotiserende
eigen nummers, aangevuld met eigen interpretaties van enkele bestaande
songs. Frontman/zanger Harbert Grezel zorgt voor een pure en onmiskenbare
sfeer. Het karakter van de nummers wordt bepaald door de stuwende, vette
gitaarrifs van gitarist/bluesveteraan Eric Zuidema. Zijn spel is vaak een naadloze zessnarige verlenging van de mondharmonica. De gedreven bassist Jan
Joris Sportel geeft de songs een extra dimensie door zijn krachtige timing en
diepe basgeluid. Samen met de drums vormt hij de motor van de band.
De ritmesectie wordt gecompleteerd door drummer Gerrit Bruinink.
www.theblueskings.com

The juke joints
Vol Gas Stage, 21.15 - 23.30 uur.
Muziekcafé Helmond,
Zuid Koninginnewal 39.

DJ: DJ Bluesbird
Lokaal42 is centraal gelegen op de markt in Helmond.
Een ontmoetingsplaats voor jong en oud, voor stropdas en werkpak, voor alles
en iedereen! 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
Bij Lokaal42 is er veel aandacht voor muziek, dat geldt voor de muziek die we
draaien en de ruimte die we bieden voor live muziek. Elke zondagmiddag live,
muziek, hierbij bieden we op ons podium plaats aan singer/songwriters, folk,
blues, Indiepop & wereldmuziek. Kortom van alles en voor iedereen.
Keukentafelsessie’s & open podium
Op woensdagavond ruimte voor uitvoeringen, de ene week keukentafel
sessie’s de andere open podium voor degene die z’n muziek of passie wil delen.
Bij de keukentafelsessies word er akoestisch gespeeld, liederen uitgewisseld
en/of samen gespeeld. Op het open podium bieden we plaats aan degene die
z’n muziek of passie wil delen.
Het eetcafé: elke dag vers, elke dag anders!
Lokaal42 is ook een goede plek om eens lekker te gaan eten voor niet te veel
geld. Elke dag vers, elke dag anders. Houd onze website in de gaten voor de
dagmaaltijd en het programma.
www.lokaal42.nl

Zeeland’s befaamste bluesrockers, The Juke Joints, vertoefden in Juni 2010
in Chicago waar met producer en zanger/gitarist Ronnie Baker Brooks (zoon
van de legendarische bluesgitarist Lonnie Brooks) opnames gemaakt werden
voor de nieuwe CD ‘Going to Chicago’. Eind ‘98 speelde de band op het Bluesstockfestival in Memphis en nam er gelijk de helft van de nummers op (in de
legendarisch Sun Studio!) van de in begin ‘99 verschenen ‘Walking Down
Memphis’ CD, en speelden ze o.a. op het befaamde Delta Blues Festival in
Greenville Mississippi met BB King, Dr John, Muddy Waters Tribute Band en
Little Feat.The Juke Joints stonden op festival en club podia in Ierland,
Engeland, Frankrijk, Zweden, Duitsland, Letland, Zwitserland, Polen, Curaçao,
USA, en uiteraard op een groot aantal festivals in Nederland en België (o.a.
North Sea Jazz, Moulin Blues, R&B Night Oosterpoort Groningen, BRBF Peer).
www.thejukejoints.com

Twelve-Bar
Blues Stage
Lokaal42
Markt 42

Blues Bios
Filmhuis Helmond
Frans Joseph van Thielpark 6
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House Of The
Guitarblues
Poppodium Lakei
Molenstraat 123

Uptempo
Blues Stage
Café Zeezicht
Steenweg 2-4

Vol Gas Stage
Muziekcafé Helmond
Zuid Koninginnewal 39

britt jansen
Twelve-Bar Blues Stage,
15.30 - 16.30 uur.
Lokaal42, Markt 42.
Wat kan je erover zeggen, Britt Jansen, misschien
wel het best bewaarde geheim van Helmond,
19 jaar, speelt verrekes gitaar, en een strot waar
je u tegen zegt. Wie haar heeft horen spelen en
zingen zal het niet snel vergeten, voor wie ze
nog ‘n onbekende is krijgt nu de kans, al zullen
we in de toekomst nog veel van Britt gaan
horen. Vandaag in Lokaal42 een akoestische
bluesset onder begeleiding van haar vaste
bassist Pierre Hendrix.

tweede soloalbum van
Denvis samen met zijn
The Real Deal, laat de
geboren Mierlonaar
van zijn beter bluesen countrykant zien.
Dertien traditioneel
opgebouwde bluesnummers, waar Denvis
als een crooner overheen kreunt sieren
deze plaat.
www.denvis.com

www.brittjansen.nl

bertus borgers

denvis + roel + friends

Twelve-Bar Blues Stage,
20.30 - 21.30 uur.
Lokaal42, Markt 42.

Twelve-Bar Blues Stage, 17.30 - 19.30 uur.
Lokaal42, Markt 42.
Als Denvis naast zijn al diverse carrière ook nog de ringen in zou willen
klimmen, dan zou hij bij voorbaat uitgesloten worden van het WK.
Denvis - Dennis Grotenhuis - is namelijk een rockheld.
Het grote publiek zal hem kennen van zijn optredens op tv in onder andere
Spuiten En Slikken en De Nationale Wetenschapsquiz. Of van Denvis, Een Rockroman, geschreven door journalist en vriend Leon Verdonkschot, geïnspireerd
op het podiummonster uit Mierlo.
Maar vooropgesteld is Denvis zanger en artiest die met The Spades vanaf 1999
menig podium in Nederland afbrak. Al de wereldreizen en drugsconsumptie
die daar aan voorafgingen zijn wellicht ook legendarisch te noemen. Maar zijn
weg naar wereldfaam in Nederland begint met deze gruizige garagepunk en
zijn rondzwaaiende pielemans. Denvis kent echter ook een rustigere kant waar
nu, met het passeren van The Spades, weer de nadruk op komt te liggen. Het

Bertus Borgers is zijn naam
sinds hij op 15 juli 1947 in het
Brabantse Vessem is geboren
als Embertus Johannes Maria
Borgers. Hij is een muzikant.
Vanaf het midden van de 60-er
jaren speelt hij in bands en
heeft hij zich toegelegd op saxofoonspelen, zingen en het schrijven van songs
en instrumentale muziek. Met Sweet ‘d Buster en door zijn gastoptredens bij
Golden Earring en Herman Brood kreeg hij in de 70-er jaren landelijke
bekendheid. In de 80-er jaren is Bertus betrokken geraakt bij de ontwikkeling
van muziekopleidingen op het Rotterdams Conservatorium en eind 90-er jaren
heeft hij mede de Rockacademie opgericht.
Deze bezigheden hebben Bertus nooit weerhouden om verder te gaan met
spelen en schrijven. Hij prijst zich gelukkig dat hij nog steeds kan kiezen voor
muziek die hem ligt en waar hij van houd.
www.bertusborgers.nl

uptempo blues stage

Christine Borgers + Friends

Café Zeezicht: Uptempo Blues Stage

Uptempo Blues Stage, 14.30 - 16.00 uur.
Zeezicht, Steenweg 2-4.

Zeezicht Helmond / Classic & Trends, dé uitgaansgelegenheid met vele mogelijkheden, gelegen aan de
steenweg in het centrum van Helmond.
Zeezicht Helmond / Classic & Trends beschikt over een mooie grote zaal waar je
in de weekenden lekker kunt dansen. Doordeweeks kunt u lekker relaxen in de
lounge onder het genot van een cocktail en een hapje. Het café is zeer geschikt
om gezellig met je vrienden een goed getapt biertje te nuttigen.

De bekende Veldhovense zangeres Christine
Borgers heeft weer een stevige band aan haar
swingende zijde met Gerard Mevisse (gitaar), Steve
Bradley (gitaar / zang), Gerrit Lebbink (Bas), Huub
de Vrees (drums) en Bob Heiligers (Piano/hammond). Samen staan ze garant voor een rootsy
rock-sound met een bluesy beat.

Zeezicht Helmond / Classic & Trends is ook zeer geschikt voor een bedrijfsborrel, bruiloft, vrijgezellenfeest of vergadering. Loop gerust binnen en vraag
naar de mogelijkheden. Wij staan open voor al uw wensen en ideeën.
Zeezicht Helmond / Classic & Trends draagt live muziek een warm hart toe
en doet daarom graag mee met de bluesroute!

blues attraction

www.zeezicht-helmond.nl

Uptempo Blues Stage,
16.30 - 18.00 uur.
Zeezicht, Steenweg 2-4.
Deze band heeft zijn bestaansrecht in 15 jaar
tijd inmiddels wel bewezen. Dit na honderden
optredens, waaronder de meer bekende binnen- en buitenlandse bluesfestivals. In 1997
werd de CD van The Blues Preachers, waaraan
deze band voor drie nummers zijn medewerking verleende, benoemd als een van de 10
beste Nederblues CD’s, door het muziekblad
OOR. Een aantal kenmerken van deze band: stevig swingend repertoire
met invloeden uit de funky Chicago (A.C. Reed), Texas en “Westcoast” hoek
(Ronnie Earl, Piazza). Het repertoire bestaat uit covers en eigen werk. Verder
zijn er maar liefst vier bijzondere solisten: 2x gitaar in geheel verschillende
stijlen, saxofoon, en mondharmonica. Tel hierbij een zeer strakke stuwende
en “groovende” ritmesectie en een zeer professionele en publieksvriendelijke
eigen P.A. verzorging en je hebt de ingrediënten van Blues Attraction.
www.bluesattraction.nl

Gene Taylor Trio (USA)
Uptempo Blues Stage,
18.45 - 20.30 uur.
Zeezicht, Steenweg 2-4.
Blueslegende Gene Taylor speelt
sinds 1962 piano en reeds als
zestienjarige jongen trad hij
in Los Angeles op samen met
zwaargewichten als Big Joe
Turner, T-Bone Walker, Pee Wee
Crayton en Lowell Fulson. Zijn
discografie bevat ruim 40 albums die hij opnam met zijn vaste bands of als
gast bij oa. Charlie Musselwhite, Doug Sahm, Junior Watson en John
Hammond. Gene Taylor maakte deel uit van Canned Heat, The Blasters en de
bands van Kim Wilson en James Harman. Maar meest bekend is hij als lid van
The Fabulous Thunderbirds. Begin 2007 vestigt hij zich in België om daar
samen met de band Fried Bourbon het album “Boogie Blend Blues” op te
nemen. Vanaf 2008 toert hij zowel solo als met Fried Bourbon langs festivals,
clubs en theaters. Deze avond als Trio met bassist en gitarist.

Een no-nonsense
reclamebureau.
“Kwestie van aan tafel inventariseren
wat de wensen zijn en weten dat het
verder goed zit. Dus niet moeilijk doen
en de poeha thuis laten.”

www.gene-taylor.com

hootenanny jim
Uptempo Blues Stage,
21.00 - 23.00 uur.
Zeezicht, Steenweg 2-4.
Het nieuwste project van Ad
‘The Watchman’ van Meurs heet
Hootenanny Jim. In de band komt de ruigere kant van deze muzikant aan bod.
In deze band werkt Ad voor het eerst muzikaal samen met zijn zoon Dylan die
het slagwerk verzorgt. De basgitaar is in handen van Wim van den Hout en
Edwin Verlangen speelt leadguitar.
www.myspace.com/hootenannyjim

grafische vormgeving+kunst
www.igorartmedia.com

blues bios

sponsors bluesroute helmond 2011

Blues Bios vanaf 17.00 uur.
Filmhuis Helmond,
Frans Joseph van Thielpark 6.

Bluesroute Helmond 2011 wordt mede mogelijk gemaakt door:

FILM: Cuby and the Blizzards - Mamelodi (Live in Zuid-Afrika)
Cuby and the Blizzards maakte van 18 t/m 30 november 2002 een zeer
succesvolle trip door Zuid-Afrika als onderdeel van een culturele uitwisseling
t.g.v. de herdenking van de komst van Jan van Riebeeck naar Zuid-Afrika.
Dat was in dat jaar precies 350 jaar geleden. In Joburg en Pretoria is in een
township deze uitmuntende film opgenomen, totaal met 5 camera’s en 24
sporen muziek!
Daarnaast is Harry Muskee o.a. naar het Cotland Baby Sanctuary geweest, een
opvangcentra voor kinderen met aids. De concerten in Zuid-Afrika waren ook
bedoeld om geld in te zamelen voor het bestrijden van deze ziekte.
Het Filmhuis wordt tijdelijk omgedoopt tot Blues Bios en vertoont ‘Mamelodi’
vanaf 17.00 uur in de zaal. Voor én na de vertoning in de zaal wordt de film ook in
de foyé afgespeeld. Kom dus kijken én luisteren naar deze zéér boeiende film!
www.filmhuis-helmond.nl
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