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H O L L A N D

Rob Orlemans&Half Past Midnight * Chivy and the BlueZicians

The Dead Revils * Red,White and Blues * Leif de Leeuw Band
Twelve Bar Blues Band * The Barnyard Stompers * Voltage
Down and Dirty * Mike and the Mellotones * Scarescone * 32Blues * Hoodoo Monks

Cats on the Corner * Kaz Lux&John Schuursma * Marina Zettl
gratis festival * follow the route @ .

Bluesroute Helmond 2013
Bluesroute Helmond is niet meer weg te denken!
Voor het derde jaar op een rij organiseren Café Franske, Muziekcafé Helmond,
Poppodium Lakei, Café Zeezicht en Lokaal 42 het succesvolle en inmiddels
volwassen evenement: “Bluesroute Helmond”.
Zestien vette bluesbands op vijf locaties! Een uitputtend feest met de beste
bluesbands van dit moment, geweldige blues-DJ’s en vanzelfsprekend gratis
toegang en vervoer. Bluesroute Helmond vindt dit jaar plaats op zondag 3
november 2013, buiten het reguliere festivalseizoen om.
De bluesroute loopt van Poppodium Lakei aan de Molenstraat naar ’t Muziekcafé, Lokaal42, Franske tot aan Zeezicht aan de Steenweg. Er staan vijf podia
binnen opgesteld waarop nationale en internationale blues-toppers uit diverse
landen hun blues-talenten komen vertonen. Om van de ene naar de andere
locatie te komen kan gebruik worden gemaakt van gratis vervoer.
Met het gratis overzichtelijke programmaboekje in de hand wordt het wat
makkelijker gemaakt om de beste route te kiezen want het zal toch al moeilijk
genoeg zijn uit zoveel mooi te moeten kiezen. Tip: Veel bands lassen een kleine
pauze in tijdens hun optreden wat een uitstekende gelegenheid kan zijn
om tòch ook die ene band mee te kunnen maken. Voor de grootste fans van
de bluesroute zijn op diverse locaties goodies te koop, bijvoorbeeld unieke
Bluesroute T-shirts.
Met veel plezier hebben wij hard gewerkt aan dit festival en zijn ook bijzonder
trots om het resultaat met u te mogen delen.
Dus tot 3 november en alvast heel veel kijk- en luistergenot toegewenst!
De organisatie
https://www.facebook.com/bluesroute.helmond

special act: hoodoo monks
Benito Burnette en Boogaloo “T” are Preaching the Blues!
Zoals dat gebeurde in the cotton fields en op het moment dat de eerste zwarte
artiesten hun goude toekomst gingen zoeken in de “Windy city”.
“I’m going to Detriot Michigan baby, I’m sorry but I can’t take you,
I’m gonna get me a job, at the caddilac assembly line...”

house of the guitar blues
Poppodium Lakei: House Of The Guitar Blues
DJ Sjerruf

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.
Lakei staat op 3 november 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

SCARESCONE
House Of The Guitarblues, 16:00 - 16:50 uur.
Poppodium Lakei, Molenstraat 123.
Op hun eerste album ‘Psycho’ - waarbij de
mix en mastering is gedaan door Marcel
Coenen - zijn gastrollen weggelegd voor
Marcel Coenen en Joost Vergoossen. Naast
optredens in eigen land heeft Scarescone
ook reeds gespeeld in Duitsland, Engeland
en Wales. Ook mocht de band tweemaal
openen voor Andy Timmons. Vervolgens
schreef Marc nieuwe nummers welke tijdens concerten van de band inmiddels worden uitgevoerd. Het nieuwe materiaal komt op de in januari 2014 te
verschijnen CD ‘Insanium’. Op deze schijf zullen Cindy Oudshoorn van Kayak en
Dennis Leeflang van Bumblefoot te horen zijn.
www.scarescone.com

voltage
House Of The Guitarblues,
17:30 - 18:30 uur.
Poppodium Lakei,
Molenstraat 123.
Het doel van Voltage: Nederland laten zien dat blues en rock’n roll niet alleen
voor oude rotten is. De blues is tijdloos en daar kom je achter nadat je een show
van Voltage hebt meegemaakt. De band uit Helmond en Eindhoven wordt begin
2011 opgericht door Dave Vermeulen en Dirk Snellen. Grote inspiratiebronnen
zijn iconen als Gary Moore, Stevie Ray Vaughan en bands als ZZ Top en Status
Quo. Ook moderne bluesmeesters zoals John Mayer zijn belangrijk voor de
sound van Voltage. Naast het coveren van bekend werk is Voltage schrijft de
band inmiddels ook eigen werk onder het motto ‘bring the blues back to the
youngsters’. De band doet hierbij niet aan compromissen, maar wil blues maken
zoals het bedoeld is: vies en ruig, met huilende gitaren, want het leven gaat niet
over rozen. Dit zijn dus allemaal ingrediënten die een optreden van de band op
het grote podium van Lakei tijdens de Bluesroute rechtvaardigen.
www.voltage-rocks.com

ROB ORLEMANS & HALF PAST MIDNIGHT
House Of The Guitarblues, 19:00 - 20:15 uur.
Poppodium Lakei, Molenstraat 123.
De Nederlandse bluesrock formatie Rob Orlemans & Half Past Midnight behoort
tot de absolute top van het blues en rock genre. Het power trio is met grote
regelmaat te vinden op diverse nationale en internationale podia o.a. in België,
Duitsland en USA.
Na de in 2003 met
lovende kritieken
ontvangen CD ‘Live in
Chicago’ deed de band
met het meesterwerk
‘Libertyville’ er nog een
schepje bovenop.
Bij een groot aantal
radio stations, waaronder Arrow Classic Rock,
stond het album op
de Airplay list en de CD
werd zelfs uitgeroepen
tot CD van de maand.
In juni van dit jaar
verscheen zijn laatste
album ‘Higway Of Love’,
14 bluesrock songs, met
onder andere een gastbijdrage van Julian Sas.
Rob Orlemans is zonder meer het gezicht van de band. Met zijn ietwat doorleefde stemgeluid en enerverend gitaarwerk maakt hij van ieder optreden weer
een ware happening.
De line up van de band bestaat uit Piet Tromp op bas, Ernst van Ee op drums
(Highway Chile,Vengeance,Lana Lane) en Rob Orlemans op gitaar en zang. Met
deze stevige ritmesectie creëert Orlemans een band die vanaf de eerste minuut
vol energie uit de startblokken schiet en garant staat voor een spetterend
optreden.
www.halfpastmidnight.nl

vol gas stage
Muziekcafé Helmond: Vol Gas Stage
DJ Le Blues

Het Muziekcafé is gelegen in het hartje van Helmond. Het is een café waar het
fenomeen muziek een grote rol speelt. 6 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 meer dan
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

Cats on the Corner
Vol Gas Stage, 15:00 - 16:30 uur.
Muziekcafé Helmond,
Zuid Koninginnewal 39.
Mocht je denken dat Blues inmiddels oude
mannen muziek is voor North Sea Jazz?
Think again! Cats on the Corner spelen de vouwen uit je broek met de vuigste
en smerigste Blues uit het Zuiden(want daar komt de Blues altijd vandaan).
Met Bluesharp en Contrabas vintage Drums en Strat terug naar de essentie van
muziek. Denk Soul voordat het R&B heette denk Rhythm & Blues voordat het
R&R werd. In de beste traditie van oude helden als Bo en Robert en jongere
goden als The Red Devils en the Hoax. Met gepokte en gemazelde mannen
(Blues is niet voor jongens) met meer jaren aan podiumervaring dan Blues oud
is; nou ja bijna dan. Uit alle hoeken en gaten zijn ze gekomen; Rockabilly/Ska/
Metal/Roots en meer. Een optreden van Cats on the Corner is van diep intens
en meeslepend naar pannen van het dak feest. Reken maar dat feest vieren
een serieuze zaak is met Cats on the Corner.
www.catsonthecorner.com

TWELVE BAR BLUES BAND
Vol Gas Stage, 17:00 - 19:15 uur.
Muziekcafé Helmond,
Zuid Koninginnewal 39.
Hoe kan een traditionele bluesband zich anders noemen dan ‘Twelve Bar Blues
Band’. Logischer kan het bijna haast niet en dat moeten ook Jan J. Scherpenzeel gedacht hebben toen ze een naam zochten om hun band te noemen.
Toen hun debuut CD: ‘The Blues Has Got Me’ in 2006 op de markt kwam was
hun naam in Nederland en daarbuiten reeds gemaakt. In 2008 verscheen de
succesvolle opvolger: “E-mail From Heaven”. Dit album won de Bluesforum
CD of the year 2008 Award en maakte met dit album hun reputatie als “beste
bluesband van Nederland” meer dan waar. Terwijl 12BBB de Nederlandse podia
keer op keer verraste, begon ook de Amerikaanse markt zich nadrukkelijker te
roeren. In mei 2010 verscheen het derde album: “Key To Your Heart”.
De recensies over dit album overtreffen zelfs de eerste twee albums!
www.twelvebarbluesband.nl

Chivy and the BlueZicians
Vol Gas Stage, 20:00 - 22:00 uur.
Muziekcafé Helmond,
Zuid Koninginnewal 39.
Bluesrock gewoon als Bluesrock spelen? Daar doen de mannen van Chivy and
the BlueZicians niet aan! Integendeel; zij proberen juist iedere mogelijke stijl
te combineren met dit genre, waardoor deze band een muzikale belevenis is
die je niet snel vergeet. Progressive Rock, Funk, Reggae, Lounge en ga zo maar
door; de jonge gasten van Chivy and the BlueZicians combineren alles met
Bluesrock en laten zich inspireren door o.a. Bluesrock legendes als; Stevie Ray
Vaughan, Gary Moore, Johnny Winter, Jimi Hendrix, Steve Morse etc.
Maar ook progressieve rock grootheden als Genesis, Pink Floyd en Rush.
Deze bevlogen band uit Heerlen en omstreken laat zien dat met muziek en
met name Bluesrock, alles mogelijk is om jou een onvergetelijke show voor
te schotelen. Of het nu het strakke spel van bassist Thomas is, de virtuoze
gitaarsolo’s van Chivy of de groovende drums van Bob; ‘t maakt niet uit, CATB
is namelijk een totaal-ervaring die je beleefd moet hebben! Je moet in je leven
Chivy and the BlueZicians eens meegemaakt hebben!
www.chivyandthebluezicians.nl

blues kitchen
Lokaal42: Blues Kitchen
DJ Hans Vermeeren

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 de andere week 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.
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
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Kaz Lux & John Schuursma
Blues Kitchen,
15:30 - 17:00 uur.
Lokaal42, Markt 42.
Deze twee iconen uit de Nederlandse pophistorie, zanger Kaz Lux en gitarist John Schuursma
van de legendarische band Brainbox staan weer
samen op het podium. Na het uiteenvallen daarvan gingen beiden hun eigen weg maar traden
ook nog regelmatig samen op.
De karakteristiek soulvolle stem van Kaz Lux
komt helemaal tot zijn recht dankzij de omlijsting die John Schuursma met
zijn gitaarspel aanbrengt. Ongetwijfeld zullen vele klassieke songs onderdeel
vormen van het repertoire. John Schuursma bespeeld bijna alle instrumenten waar snaren op zitten en heeft in veel verschillende bands gespeeld. Hij
speelde onder andere in The Four Lads, Jay-Jays, Rob Hoeke Band, Brainbox,
Electric Tear en Attraction. Daarnaast heeft John Schuursma veelvuldig met
Solution meegespeeld en was hij als gastmuzikant te horen bij Supersister.
www.kazlux.nl

THE BARNYARD STOMPERS
Blues Kitchen,
18:00 - 19:30 uur.
Lokaal42, Markt 42.
Gunslingers uit Texas die met hun muziek de geest van het oude westen in
leven houden. Met zijn tweeën staan
ze garant voor een avond Outlaw
Country, Garage, Blues, Rockabilly en
Dark Hillbilly in de stijl van Scott H.
Biram, Bob Wayne en Hank III zonder hierbij haar roots te verloochenen. Waarbij ze soms teruggrijpen naar artiesten als Robert Johnson, Jonny Cash en Waylon Jennings. Gewapend met 1gitaar+1bassdrum+snare zulen The Barnyard
Stompers met slechts een microfoon u omverblazen met hun unieke sound.
www.barnyardstompers.com

The Dead Revils
Blues Kitchen, 20:30 - 22:00 uur.
Lokaal42, Markt 42.
The Dead Revils brengen de legendarische no nonsense Chicago blues van
The Red Devils terug op de planken. Groezelig, dynamisch, bezwerend en
degelijk als een bunker. De band bestaat uit leden van Starfish Bowl, die hun
krachten verenigen met bluesprofessor Maikel van Bogget, van wie gefluisterd
wordt dat hij met een bluesharp in de mond is geboren.

Samen met co-zanger Don Vito benadert de ex-Starfish harpman van Bogget
(alias Mr. Low) de sound en de intentie van wijlen Lester Butler tot op luttele
millimeters. Dan zijn er nog de stomende ritmesectie van JJ Stale en Dr. Polm
en het opzwepende gitarentandem Papa Bear en Mean Pete die de authentieke bluesrock haar glans geven.
Als goed op elkaar ingespeelde muzikanten met diepe wortels in de blues
staan The Dead Revils garant voor een vuige en energieke show.
Passion 2 the Bone!
www.deadrevils.nl

uptempo blues stage
Café Zeezicht:
Uptempo Blues Stage
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 kun je 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.
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 draagt live muziek een warm hart toe
en doet daarom graag mee met de bluesroute!
www.zeezicht-helmond.nl

32blues
Uptempo Blues Stage,
15:30 - 17:00 uur.
Zeezicht, Steenweg 2-4.
32Blues bestaat nu 10 jaar en
viert dat met een spetterend optreden op het Bluesfestival van Helmond en
regio; Bluesroute Helmond. Patrick Schifferling (bas) die na diverse muzikale
omzwervingenaanschuift aan de bar wordt door Patrick van de Pol (zang)
gevraagd vooreen band. Bardo Koolen wordt gevraagd als drummer en het
fundament voorde stevigste, meest groovy ritme-tandem van Helmond is
gelegd. Een gedreven gitarist wordt gevonden in Leroy Shuckman. 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

HELMOND
VR 1 NOVEMBER

22 optredens (diverse muziekstijlen)
bij 8 podia in de binnenstad
www.facebook.com/PoprondeHelmond
Twitter: @PoprondeHelmond

EINDHOVEN
VR 22 NOVEMBER
Meer dan 50 optredens bij een 25-tal podia
in het centrum!
voor beide programma’s en info zie

WWW.POPRONDE.NL

down and dirty
Uptempo Blues Stage,
17:15 - 19:15 uur.
Zeezicht, Steenweg 2-4.
Down and Dirty is een band uit
Noordoost-Brabant die sinds 2000
vooral actief is in het bluescircuit,
in bruine cafes en op bluesfestivals
in Nederland en Belgie. In die jaren
bouwde de groep een sterk repertoire op dat gekenmerkt wordt
door een robuust bluesgeluid waarin gevoel en emotie een belangrijke rol
spelen. Blues die je pakt. Blues met Ballen. Down and Dirty speelde in 2006
met de Amerikaanse saxofonist Sax Gordon op het Dofferbluesfestival in
Schaijk. Begin 2012 was de band support act voor Julian Sas. In juni 2008
bracht Down and Dirty de cd Someday uit met uitsluitend eigen werk.
http://www.downanddirty.nl

Red, White and Blues
Uptempo Blues Stage,
20:00 - 22:00 uur.
Zeezicht, Steenweg 2-4.
Een band die zich laat inspireren door
muziek van Stevie Ray Vaughan, Tommy
Castro, Jimmy Hendrix, BB King enz.
De samenstelling van de band is niet voortgekomen uit een aantal heren die
uit dezelfde leeftijdscategorie komen, maar puur uit de liefde voor dezelfde
soort muziek. Tussen het jongste en oudste lid van de band zit dan ook op z’n
minst 25 jaar leeftijdsverschil.
Sommige muzikanten verdienen al jaren hun strepen in de bluesmuziek.
De band heeft in 2012 in de Grand-Finale van “clash of the coverbands benelux
edition” gestaan in een uitverkocht 013 te Tilburg. RWaB mag zich 1 van de 9
beste coverbands van de Benelux noemen editie 2011/2012.
www.redwhiteandblues.nl

Intimate Harbour Stage
Café Franske: Initimate harbour stage
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.
www.cafefranske.nl

Marina Zettl
Intimate Harbour Stage,
15:00 - 16:30 uur.
Café Franske, Havenweg 4.
Marina Zettl houdt van creatieve,
verfijnde maar vooral ook pakkende melodieën. Op het podium
belichaamt zij dit met verfrissend
gemak en zingt zij begeestigd met
duidelijke stem en vol charisma.
Met haar nieuwe album “Watch Me
Burn” wil Marina, beïnvloed door jazz en moderne songwriting, wil ze een
nieuwe en frisse muzikale stijl brengen die door de muziek critici ook wel
aangeduid wordt als ‘non-conformistische pop’. De ideeën en teksten van de
songs komen voort uit zeer persoonlijke ervaringen van de afgelopen jaren,
van zowel muzikale als interpersoonlijke aard. Dit is ook duidelijk te horen op
het nieuwe album, waarvoor het gevestigde songwriter team Marina Zettl &
gitarist Thomas Mauerhofer zich liet versterken met de Hamburgse producer
Jan-Philipp Kelber.
www.marinazettl.com

Mike & the Mellotones
Intimate Harbour Stage,
17:00 - 18:45 uur.
Café Franske, Havenweg 4.
Na tien jaar lang een bluestrio te zijn geweest vormde de band zich in 2003
om tot een viermansformatie en werd hun stijl en sound een soort kruising
van Texas Blues en Classic Rock. Het maakte The Mellotones veelzijdiger dan
ooit. Toch begon het bluesbloed na verloop van tijd harder te stromen en 2009
werd het jaar van de terugkeer naar de oude Texas Blues sound én de oude
powertriobezetting. De band draait zijn hand niet om voor een ouderwets
potje rocken als daar vraag naar is! Sleutelwoorden die in recensies van
optredens en albums van de band terugkomen zijn energiek, strak, krachtig,
intens, vermakelijk, origineel, creatief en innovatief.
www.mikeandthemellotones.com

LEIF DE LEEUW Band
Intimate Harbour Stage,
20:15 - 21:45 uur.
Café Franske, Havenweg 4.
De pas 18 jarige Leif de Leeuw is een blues/rock
gitarist met een voor zijn leeftijd opmerkelijk charisma en instrumentbeheersing. Daarbovenop is het vooral de emotie die Leif in zijn spel legt, die
het publiek in vervoering brengt! Leif had net twee jaar gitaarlessen gehad
toen zijn vader hem in 2006 meenam naar een concert van bluesgigant Johnny
Winter. Meteen viel het kwartje. Het was het muzikaal gevoel, de kracht en de
eerlijkheid van het spel van Johnny Winter waardoor Leif gegrepen werd. Hij
merkte ook dat het naspelen hem weinig moeite kostte. Hij had alles onthouden: niet alleen de noten, maar ook hoe hij zijn vingers op de hals neerzette.
www.leifdeleeuw.com
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Zuid Koninginnewal 39

Markt 42

Uptempo
Blues
Stage

Intimate
Harbour
Stage

Zeezicht

Café franske

Steenweg 2-4

Havenweg 4

14.30
15.00
15.30
16.00
SCARESCONE
16.30 16:00 - 16:50

CATS ON
THE CORNER
15:00 - 16:30

kaz lux
+ John
schuursma
15:30 - 17:00

32blues
15:30 - 17:00

marina
zettl
15:00 - 16:30

17.00

18.00

VOLTAGE
17:30- 18:30

18.30
19.00

R. ORLEMANS
19.30 + HALF PAST
MIDNIGHT
20.00 19:00 - 20:15
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30

twelve bar
blues band
17:00 - 19:15

the
barnyard
stompers
18:00 - 19:30

CHIVY
AND THE
The dead
BLUEzicIANS
revils
20:00 - 22:00 20:30 - 22:00

mike
and the
Down and mellowtones
17:00 - 18:45
dirty
17:30 - 19:00

red, white
and blues
19:30- 21:30

leif
de leeuw
band
19:15 - 21:00

Ontwerp: IGOR | SYMBOLIC IMAGES / igorism.com

17.30

