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VOORWOORD
Bluesroute Helmond
viert haar eerste lustrum!
Voor het vijfde opeenvolgende jaar organiseren Café Franske, Muziekcafé
Helmond, Popzaal De Cacaofabriek en Lokaal 42 de “Bluesroute
Helmond”, dit jaar voor het eerst aangevuld met de Elzaspassage
als Bluesroute-locatie. Bluesroute Helmond vindt dit jaar plaats op
koopzondag 25 oktober 2015 en vangt aan om circa 13:30u.
Vijftien vette bluesbands en -acts op vier vaste locaties en als walking acts
verspreid over het centrum! Een uitputtend feest met de beste bluesbands van dit
moment, geweldige blues-DJ’s en vanzelfsprekend gratis toegang en vervoer.
De Bluesroute loopt van Popzaal De Cacaofabriek aan de Cacaokade, naar ’t
Muziekcafé, via Lokaal42, richting café Franske. Binnen staan vier podia opgesteld
waarop regionale, nationale en internationale blues-toppers uit diverse landen hun
blues-talenten zullen vertonen. Om comfortabel van de ene naar de andere locatie
te komen kan gebruik worden gemaakt van gratis vervoer en toert er weer de
blauwe oldtimer-autobus ‘Dwars Dôr Helmond’ rond. In het winkelcentrum van
Helmond, met de Elzaspassage in het bijzonder, struinen ook diverse blues-acts
rond die het winkelende publiek zullen vermaken.
De winkeliersvereniging Elzaspassage vond het erg leuk om het gat op te vullen dat
ontstond door het wegvallen van Café Zeezicht als Bluesroute-locatie. Tevens heeft
het centrum-management en Helmond marketing ook haar steentje bijgedragen
waardoor het toch mogelijk bleek om weer één van Nederlands grootste gratis
bluesfestival te kunnen organiseren.
Met dit 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.
Met veel enthousiasme hebben wij hard gewerkt aan dit gratis festival en zijn ook
bijzonder trots om het resultaat met u te mogen delen.

Dus tot 25 oktober en alvast heel veel
kijk- en luistergenot toegewenst!
De organisatie
https://www.facebook.com/bluesroute.helmond

Harbour stage
Café Franske

Gezelligheid kent geen tijd! Dit kunnen we bij Café Franske alleen maar beamen!
Café Franske is sinds 1930 gesitueerd op de Havenweg te Helmond. Het is een
gezellige bruine kroeg waar men ’s zomers heerlijk kan vertoeven op het terras.
Tot in de kleine uurtjes kan men genieten van heerlijke drankjes en hapjes. Ook
als het geen weer is, is het gezellig bij Café Franske zowel op het terras als binnen.
In de afgelopen 80 jaar heeft Café Franske enkele verbouwingen ondergaan, maar
de gezelligheid is er nog steeds. Het is voor veel mensen nog altijd “hun” tweede
woonkamer. Van dinsdag tot zondag kan men terecht om te genieten van een
heerlijk glas wijn of een biertje. Het is dus al met al een goede locatie om lekker te
borrelen.

Café Franske
Havenweg 4,
5701 RS Helmond
www.cafefranske.nl

LIVE: Uncle Junior
15:00-16:30 uur Harbour Stage, Havenweg 4, Helmond

Uncle Junior is opgericht in
2012 door 4 Venlose muzikanten met als missie het maken
van energieke, inspirerende
muziek met als de blues als basis. Zij kenmerkt zich door het
gemak waarmee ze crossovers
maken naar andere stijlen zoals
“Soul, Jazz, Rhythm & Blues en
Rock. Geen raakvlak laten zij
onbemind. Vòòr Uncle Junior
speelden deze 4 topmusici in
en met vele bekende namen
zoals BB King, The Paladins en
ook Phil Bee’s Freedom (ook geprogrammeerd voor deze Bluesroute Editie) en die
techniek, kennis, ervaring, gevoel en talent is overal in hun repertoire hoorbaar. Na
drie jaar samenwerken voelen zij dat ze klaar ze voor hun eerste CD en verwachten
deze binnenkort uit te gaan brengen. Tot die tijd is het louter genieten van deze
band in het live-circuit.
Zang & Gitaar: Roger Corneille
Gitaar: Berland Rours
Bas: Tim Hoeijmakers
Drums: Sjoerd Rutten
Meer info: http://www.unclejunior.eu

LIVE: The DeVilles (BE)
17:15-18:15 uur Harbour Stage, Havenweg 4, Helmond

The DeVilles staat voor
potige bluesrock met een
flinke knipoog naar de seventies waar bands als Black
Sabbath, The Doors, AC/DC
en Led Zeppellin door de
ether galmden. Deze jonge
driekoppige rockformatie
laat flink haar muzikale
spierballen zien met een
schitterende kruisbestuiving
tussen classic rock, blues en
meer hedendaagse ronkende

rockklanken in de stijl van Them Crooked Vultures. Gedurfd en eigenwijs, maar
zeker strak, uitgebalanceerd en energiek. Hun debuutalbum werd geproduceerd
door niemand minder dan Paul van Bruystegem (Triggerfinger) die er als de kippen
bij was om deze klus op zich te nemen, en binnenkort zal hun tweede album het
levenslicht zien. Eerder stonden ze al op Blues Peer en eindelijk vindt The DeVilles
haar weg naar de Bluesroute.
Gitaar & zang: Daan de Vries
Bas: Lexy Laeremans
Drums: Evert de Vries
Meer info: http://www.the-devilles.com

LIVE: Dave Fields (USA)
19:00-21:00 Harbour Stage, Havenweg 4, Helmond

De blues van Dave Fields is
een smeltkroes van diverse
genres en deze New Yorker
verweeft met zijn hart diverse culturen tot één geheel
en laat zijn gitaar spreken.
De invloeden van Stevie Ray
Vaughan, Clapton, Hendrix
en Cream zijn te horen door
zijn pedaalgebruik voor
de gitaar, echter komt het
nergens tot imitatie van deze
grootheden. Zijn gitaarspel
daarentegen is echter wel
van het niveau van deze gitaarmeesters met energieke riff’s en sprankelende solo’s.
Dave Fields is een echte alleskenner en alleskunner; als zoon van bekende filmproducent en componist Sammy Fields werd hij in de wieg gelegd om musical-acteur
te worden. Vanaf zijn achtste speelde hij piano en vanaf zijn veertiende kwam daar
de gitaar bij en vanaf zijn zestiende componeert hij ook zeer verdienstelijk, mede
geholpen door zijn studie aan de Berklee School of Music in Boston. Ondanks dat
hij de hele wereld rondtoert, is hij slechts zelden in Nederland te bewonderen.
Niet zo gek dus dat de Bluesroute erg blij is dat ze deze kunstenaar hebben kunnen
strikken.
Meer info: http://www.davefields.com

Shopping Blues Stage

Shopp

ing

Elzas Passage, het winkelhart van Helmond

Hallo wij zijn de “Elzas Passage”, overdekt shoppen bij meer dan 40 enthousiaste
winkeliers midden in het winkelhart van Helmond! En ja natuurlijk zijn wij ook van
de partij als locatie voor de “Bluesroute Helmond”, want samen zijn we, centrum
Helmond! Kom genieten van diverse artiesten op 25 oktober 2015, onder het genot
van een kopje koffie op één van onze terrassen, of kom lekker shoppen, de winkels
zijn open! Alle winkeliers heten u van harte welkom op de... Bluesroute Helmond!

Elzas Passage, www.elzaspassagehelmond.nl

LIVE: Tim O’Connor (USA)
Vanaf 13.30 uur Shopping Blues Stage, Elzas Passage Helmond centrum

Originele Iers-Amerikaanse
folkzanger/bluesman, geboren in
Chicago en opgegroeid in ‘Hollyweird’. Heeft acht jaar van zijn
leven rondgelift en in die tijd een
half miljoen kilometer afgelegd
in 26 landen. In 1999 is Tim in
zijn eentje de Noord Atlantische
Oceaan overgestoken in zijn
zeilboot; van Nantucket Island tot
aan Nederland, waar hij nu in zijn
boot woont. Vorig jaar voltooide
hij het schrijven van tien boeken
over zijn waanzinnige avonturen. “Ik ben een laatbloeier met gevoel voor humor.”
Leuk om te weten: Drie nummers van O’Connor zijn te horen in de film “Dead
Calm”. Tim O’Connor -de liftende dichter- overleeft met het zingen en spelen van
zijn nummers en de blues. Zang en gitaar: Tim O’Conner
Meer info: www.hitchhikingpoet.com

LIVE: MYLK

Vanaf 13.30 uur Shopping Blues Stage, Elzas Passage Helmond centrum

Met hun wortels in de Blues en
Southern Rock muziek grijpt
“MYLK” terug op de attitude van
de Amerikaanse bewaarders van
dit genre. Volledig geïnspireerd
door deze mastodonten uit de
blues maakt “MYLK” op een
eigenzinnige manier muziek. Het
viertal manoeuvreert met hun uitermate herkenbare sound, tussen
warme klanken met telkens een
pakkende melodielijn, waarbij de
band met hun nummers treffend
de nuance tussen donkere en melancholische klanken weet weer te geven en de onderlinge chemie en diepe muzikale gelaagdheid duidelijk voelbaar is. MYLK“ klinkt
vaak net zo geraffineerd als ingetogen, en heeft duidelijk een balans gevonden
tussen strakke overrompelende muziek en melodieuze songs met een hedendaags
scherp randje. Met een platencontract van Blue Company op zak, is de band bezig
met een intensieve promotour door de Benelux en wordt stevig gewerkt om ook bij
vakbladen en radiostations deze band en hun CD onder de aandacht brengen.
Gitaar & Zang: Dave James Hendrikse
Gitaar: Jan van Haperen

Bas: Geert Kuijpers
Drums: Jan van der Pluijm

Meer info: http://www.mylk.nl/home

LIVE: Rolling Beat Machine
Vanaf 13.30 uur Shopping Blues Stage, Elzas Passage Helmond centrum

Als enige band op aarde treedt Rolling Beat
Machine op met een speciale, magische machine. Het is een soort antieke STEAMPUNKMUZICOPTER waar alle benodigdheden
voor een professionele live-act in zijn ondergebracht. Deze machine wordt aangestuurd
door 5 fantastische muzikanten, die samen
met dit apparaat een ongekend mooie sound
produceren. Ze spelen vrij, en alles wat er
om ze heen gebeurd kan worden meegenomen in de show. Qua muzikale stijlen moet
valt te denken o.a. aan: Sunny Humpska,
Spring ’n Blues en Soul Swingin’ Funk
Meer info: http://rollingbeatmachine.com

The Blues Kitchen stage
Lokaal42, DJ Hans Vermeeren

Een sfeervolle ontmoetingsplaats

Lokaal42 is centraal gelegen op de markt in Helmond. Een ontmoetingsplaats voor
jong en oud, voor stropdas en werkpak, kom binnen, pak een lekker drankje, lees
een boek, werk op je laptop, geniet op het terras, discussieer tot je een ons weegt,
raak bevriend.

Live muziek, kunst & cultuur

Bij lokaal42 is er veel aandacht voor muziek, dat geldt voor de muziek die we
draaien en de evenementen die we organiseren. Daarnaast elke zondagmiddag
livemuziek, hierbij bieden we op ons podium plaats aan folk, blues, indie-pop &
wereldmuziek en wat al niet meer. Kortom van alles en voor iedereen. Op woensdagavonden is er ruimte voor uitvoeringen, de ene week Kunstlokaal42 met interessante lezingen, de andere impro-theater met Voorheen slijterij de Graaf,
en daarnaast ruimte voor singer/songwriters.

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. Ook tijdens de bluesroute zal de inwendige mens
niet vergeten worden, en kun je bij Lokaal42 terecht voor een
lekkere blueshap! Wil je op de hoogte gehouden worden van
onze dagmaaltijd, programma en andere activiteiten, volg ons
op twitter, facebook of check de website.

Lokaal42
Markt 42
5701 RL Helmond
T 0492-830043
E lokaal42@gmail.com

www.lokaal42.nl

Live: Leif de Leeuw Band
15:00-16:30 uur The Blues Kitchen Stage, Markt 42, Helmond

Leif de Leeuw Band is al een
aantal jaar druk aan de weg
aan het timmeren. Met haar
debuut EP DeLuxe heeft
de band het afgelopen jaar
uitgebreid getoerd in Nederland, België, Luxemburg,
Duitsland en Amerika. In
oktober 2014 deed de band
mee aan de Dutch Blues
Challenge en die heeft de
band gewonnen en mocht de
Leif de Leeuw Band Nederland vertegenwoordigen op
de Internationale Blues Challenge in Memphis in januari 2015. Dit waren de eerste
optredens van een kleine tour met shows in Memphis, Nashville, Jonesboro en
Paragould. In de blues scene van Europa is de Leif de Leeuw Band niet meer weg
te denken. Al stonden ze eerder op de Bluesroute Helmond, na het winnen van de
Dutch Blues Challenge mochten ze dit jaar zeker niet ontbreken, n iet in de laatste
plaats door de Helmondse Britt Jansen die er deel van uitmaakt.
Gitaar: Leif de Leeuw
Gitaar & zang: Britt Jansen
Bas: Eibe Gerhartl
Drums: Tim Koning
Meer info: http://leifdeleeuw.com

Live: Dr. Nick & The High-Rise
17:30-19:00 uur
The Blues Kitchen Stage,
Markt 42, Helmond

Met bands als Mississippi
Delta Brothers, JJ Cale Tribute Band en Wilhelmina
Blues Band speelt zanger en
pianist Niek van de Klundert
al jaren in binnen- en buitenland. Zo toerde hij deze
zomer samen met muzikale
compaan Dylan van Meurs

nog langs diverse podia in Oklahoma en Texas, USA met als opvallend kenmerk
zijn vingervlugge pianospel, gebaseerd op de Amerikaanse honky tonk, western en
boogie woogie traditie. Sinds dit jaar speelt hij met zijn nieuwe band, Dr. Nick &
The High-Rise, een verzameling van zijn meest favoriete nummers. Dr. Nick & The
High-Rise weten elk café, zaal of festival om te toveren tot een Amerikaanse honky
tonk saloon met een repertoire vol New Orleans piano grooves, rhythm & blues
klassiekers en country & western swing.
Piano & zang: Niek van de Klundert
Gitaar & zang: Coos van de Klundert
Sax: Peter Steenbakkers

Bas: Frank Strokap
Drums: Daan van der Vorst

Meer info: http://www.drnickandthehighrise.com

Live: The Dump Brothers (BE)
20:00-21:30 uur The Blues Kitchen Stage, Markt 42, Helmond

Na dienst te hebben bewezen
bij o.a. Deus, A beatband
(Zita Swoon) & The Illegals,
trok Olivier Defossez het
Europese continent door
om finaal als busker terug
te keren naar de straten van
zijn Antwerpen. Vanop kasseien en steegjes speelde hij
zich terug naar het podium,
busker way, én dat hoor je
nog steeds aan hun sound.
De gezamelijke liefde voor
Amerikaanse roots beïnvloed door de ervaringen opgedaan met lokale muzikanten,
onderweg, on the road. Dat is ook waarom je de muziek van The Dump Brothers
niet zo gemakkelijk in een hokje kan steken.Noem het country, Americana, rockabilly, cajun of hillbilly skiffle, dit alles overgoten met een vleugje Europese gypsy
roots.
Mooie meefluiters maar ook pure onversneden rock’n’roll met een stomende
blazersectie en scheurende mondharmonica’s. Van akoestische straatartiesten, over
tourende troubadours door Europa, tot versterkte professionele entertainers voor
grotere podia. Onversneden roots, pure aanstekelijke rock-’n-roll met maar één
doel: het publiek het feest geven dat het verdient! Party it shall be!
Harmonica, zang en gitaar: Oliver Defossez
Drums, wasbord & zang: Erno Vermeulen
Tenor sax, klarinet & zang: Saar Suffys
Contrabas: Michel Spiessens
Bariton sax & zang: Liesbeth Lauriks
Meer info: http://vi.be/thedumpbrothers

Vol Gas Stage

Muziekcafé Helmond, DJ: Bluesteam Muziekcafé
Het Muziekcafé is gelegen in het hartje van Helmond.
Het is een café waar het fenomeen muziek een
grote rol speelt. Muziekcafé is 7 dagen per week
tot 03:00 uur in de nacht open. 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.

Muziekcafé Helmond is al bijna 20 jaar
een begrip in de regionale, nationale en
internationale live-muziek, blues- en rock
’n roll-wereld. Met iedere maand vele live
bands, bijna altijd gratis toegankelijk, vele
thema-avonden, evenementen en vernieuwende acts!

Gemiddeld staan er 140 bands per
jaar op de planken en ze komen
van heinde en verre om het Helmondse publiek te vermaken.
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 zeker ook voor de
gezelligheid.

Muziekcafé Helmond
Zuid Koninginnewal 39
5701 NS Helmond
www.muziekcafehelmond.nl

LIVE: Lord Bishop Rocks (USA)
15:15-17:00 uur Vol Gas Stage, Zuid Koninginnewal 39, Helmond

Het trio Lord Bishop Rocks
uit de ‘Big Apple’ introduceert bluesfunk en om precies te zijn Hendrixian Motör
Funk. Dit eigen genre bestaat
uit invloeden van hardrock,
funk, blues, jazz, reggae en
punk en daarmee of daardoor is Lord Bishop Rocks
zeker één van de meest
opwindende en één van de
meest muzikaal-begaafde
rocktrio’s van de 21e eeuw.
Deze band refereert graag
aan andere trio’s als Cream, The Jimi Hendrix Experience, Nirvana, Motörhead,
Muse, Them Crooked Vultures en Green Day omdat deze groepen opvielen doordat
ze rock muziek nieuw leven in bliezen dan wel een nieuwe richting gaven. Lord
Bishop ziet zichzelf straks zeker de geschiedenisboeken ingaan met diezelfde kwaliteiten. In hoog tempo verspreid gitarist Lord Bishop zijn woord over de wereld met
een onwaarschijnlijk vol tourschema verspreid over zo’n beetje alle continenten.
Dat Lord Bishop onwaarschijnlijk goed is, daarover zal geen misverstand bestaan.
Zang en gitaar: Lord Bishop
Bas: Gabriel ‘Velã’ Velazquez
Drums: Steffen Thiedel

Meer info: http://lordbishoprocks.com

LIVE: Will Wilde (UK)

17:45-19:30 uur Vol Gas Stage, Zuid Koninginnewal 39, Helmond

Will Wilde combineert zijn
passie voor de blues met zijn
liefde voor rock. Alles wat
authentiek en krachtig is aan
de rauwe energie van bands
als Led Zeppelin en Deep
Purple en smelt hij kundig
samen zonder verlies van het
hart en de overtuiging van
de blues. “Een masterclass
van bluesharp spelen en de
Hendrix van de harmonica”,
dat is wat over Wilde vaak
gezegd wordt. De naam

Lester Butler (Red Devils) valt zelfs wel eens, wanneer Wilde los gaat. Met kennis
en respect voor de oorspronkelijke meesters van het instrument, neemt Wilde de
harmonica naar een geheel nieuw wereldniveau. Will Wilde pakte zijn eerste harmonica op 16-jarige leeftijd en speelde hij tot aan zijn lippen bloedde. Gespeend op
de wil van Muddy Waters, Sonny Boy Williamson en Buddy Guy, en doordrenkt in
de traditionele Chicago blues. Maar zijn aandacht als muziekkunstenaar blijft resoluut op nu en de toekomst, waardoor zijn geniale muziek bijzonder hedendaags is.
Meer info: http://www.willharmonicawilde.com

LIVE: The Veldman Brothers
20:15-22:30 uur Vol Gas Stage, Zuid Koninginnewal 39, Helmond

The Veldman Brothers is
het ultieme voorbeeld van
bluesbroederschap. Blues en
rhythm & blues, swingblues
en deltablues, blues met een
randje rock, blues met een
randje soul of funk. Grenzen
zien The Veldman Brothers
niet en ze laten zich ook
maar in één hokje duwen:
‘Alles wat puur is en wat
recht uit het hart komt’.
Tomeloze energie; zichtbaar
plezier en voelbare synergie;
muziek gespeeld vanuit de
onderbuik. Gepassioneerde
muzikanten met een schat
aan ervaring, beïnvloed door elkaar en beïnvloed door de “helden van weleer”:
The Vaughan Brothers, Muddy Waters, Jimi Hendrix, Elmore James, Howlin’ Wolf,
Jimmy Smith, the Fabulous Thunderbirds e.v.a. The Veldman Brothers volgt deze
diepe voetsporen respectvol; met covers en eigen songs en bovenal met een zeer
herkenbaar eigen geluid. In 2011 ontving de band de Dutch Blues Foundation
Award voor beste band en dat is slechts één van een indrukwekkend aantal onderscheidingen en nominaties, die hen in de loop der jaren ten deel mochten vallen.
The Veldman Brothers is te zien op grote festivals en in kleine kroegen en hebben
bijna alle gerenommeerde bluesclubs en festivals in Nederland al wel eens op z’n
kop gezet en eindelijk nu ook op de Bluesroute Helmond.
Gitaar & zang: Gerrit Veldman
Toetsen en zang: Bennie Veldman
Bas: Fred van der Wende
Drums: Eric Dillisse
Meer info: http://www.veldmanbrothers.nl

House Of Blues Stage
Popzaal De Cacaofabriek

Natuurlijk kennen we het begrip ‘House Of Blues’ uit Amerika. Elke zichzelf
respecterende stad heeft wel haar eigen House Of Blues. En daarom mag het geen
verrassing zijn dat nu ook Helmond haar eigen House Of Blues heeft, in de Cacaofabriek. Met haar combinatie van intimiteit en capaciteit en met superieur licht
–en geluid, wordt de popzaal ook tijdens deze jubileumeditie van de Bluesroute
omgedoopt tot House Of Blues. Het grote, brede podium maakt dat optredende
bands letterlijk (maar overigens ook figuurlijk) de ruimte krijgen om het publiek te
vermaken. Het publiek dat voor het podium kan staan, maar ook op het balkon, of
gezellig aan de bar met een drankje.

De blues is er in vele gedaantes

Treurig maar ook vrolijk, snel maar ook stroperig langzaam, boos maar ook vol
liefde. De lach, de traan; ze zijn altijd dichtbij als het om de blues gaat. Tijdens
deze editie van de Bluesroute komen alle facetten van de blues weer voorbij in de
Cacaofabriek. Zowel rauwe, energieke blues als groovende, tegen de soul en funk
aanleunende blues zijn te horen.
Dat wordt dus zowel luisteren als dansen in
de House Of Blues! Tenslotte: de blues vertelt
de verhalen van het leven. Verhalen die we
allemaal kennen. Hebben ervaren, kunnen
voelen. We herkennen onze emoties in de
blues. Daarom komt het ook zo dichtbij en
hard bij je binnen. Laat het maar gebeuren,
geef je er aan over.

Cacaofabriek
Cacaokade 1
5705 LA Helmond
www.cacaofabriek.nl

LIVE: AllmenBand

(Allman Brothers Band Tribute)
15.30-17.00 uur, House of Blues Stage, Cacaokade 1, Helmond

The Allman Brothers Band
was misschien wel de bekendste blues georiënteerde
festival band in USA in de
jaren 70. Ten onrechte werd
de band vaak omschreven als
een southern rock band, in
één adem met bijvoorbeeld
Lynyrd Skynyrd en The
Outlaws. Maar The Allman
Brothers Band was veel meer
dan dat. Als geen ander
wist de band allerlei stijlen te versmelten in haar songmateriaal, of het nu ging
om blues, jazz, rock, soul of country: je hoort het allemaal terug in hun muziek.
Handelsmerk werden niet alleen de dubbele gitaarpartijen maar ook de fraaie
vocalen van bandleider Gregg Allman. Tijdens dit optreden van de Allmenband in
de Cacaofabriek komen alle klassiekers van de band aan bod. Voor de liefhebbers
een feest van herkenning en voor de niet-kenners een aangename en verrassende
kennismaking met deze bijzondere muziek.
Gitaar & Zang: Dirk van der Meij
Gitaar en zang: Jeremy Mook
Basgitaar: Dave Bos

Toetsen en zang: Ruud van Zijl
Drums: Marcel Koste

Meer info: https://www.facebook.com/Allmenband

LIVE: Ralph de Jongh
17.45-18.45 uur, House of Blues Stage, Cacaokade 1, Helmond

Door zijn rauwe blues à la
Seasick Steve vergaart Ralph
de Jongh ieder optreden
weer nieuwe fans. Momenteel toert hij door het hele
land na de recente release
van zijn nieuwe CD ‘Sun
coming up’. Met als muzikaal
vader (en fan) Harry Muskee
is hij een must om live te
zien! Ook zijn studio opnames en eigen composities
zijn ijzersterk, niet voor niets

noemt Johan Derksen zijn albums “Verborgen juwelen”. De blues stroomt door de
aderen van de in 1975 in Roosendaal geboren Ralph de Jongh. Op 15 jarige leeftijd
kocht hij zijn eerste gitaar. 365 Dagen per jaar hield de gitaar Ralph in zijn greep
en hij werd daarmee één van de meest bijzondere en talentvolste bluesartiesten die
Nederland rijk is. In 2004 werd Ralph opgepikt door niemand minder dan Harry
Muskee en hij nam Ralph mee op tournee als voorprogramma van zijn Cuby &
The Blizzards. Het ging uitstekend met de carrière van Ralph. Ralph wint de Dutch
Blues Award 2011 voor Beste Vocalist. In 2014 wint hij weer The Dutch Blues
Challenge. Sinds de release van Sun Coming Up in 2015 @ The North Sea Jazz Club
en VANSLAG toert Ralph door Nederland met zijn enerverende solo-optredens en
deed o.a. Moulin Blues aan en De Zwarte Cross aan.
Zang & gitaar: Ralph de Jongh
Meer info: http://ralphdejongh.com

LIVE: Phil Bee’s Freedom
19:30 – 21:00 uur, House of Blues Stage, Cacaokade 1, Helmond

Deze 6-koppige band,
opgericht begin 2014,
prikkelt het publiek met
originele bluesklanken,
gemengd met een dosis soul
en een stevig vleugje jazzy en
rock-grooves, gespeeld door
zeer ervaren muzikanten uit
Nederland en België.
De met veel muziekprijzen
overladen Phil Bee was bekend van de opgeheven band
King Mo en speelde samen
met o.a. Noel Redding, Steve
Lukather, Jan Akkermans.
Na een sabbatical kroop
het bloed waar het niet
gaan kon, verzamelde hij een aantal topmusici om zich heen en stichtte de band
Phil Bee’s Freedom. Vrij snel na oprichting kwam de band met een live-album uit
dankzij het hoge niveau van de opname, terwijl het eigenlijk als demo bedoeld was.
Phil Bee’s Freedom is een ware LIVE-band met muzikanten die thuis hun muren
met Music Awards behangen hebben.
Zang: Phil Bee
Gitaar: Berland Rours
Gitaar: John F. Klaver

Toetsen: Pascal Lanslots
Bas: Carlo van Belleghem
Drum: Marcus Weymaere

Meer info: http://www.pbfreedom.com
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Kijk op pagina 8-9
voor de bus-tijden
per locatie!

De Cacaofabriek
Muziekcafé
Cacaokade 1
Z-Koninginnewal 39,
Helmond
Helmond

15:15-17:00u.
15:30-17:00u.
ALLMEN
BAND

LORD
BISHOP
ROCKS
(USA)

Lokaal42
Markt 42,
Helmond

Café Franske
Havenweg 4,
Helmond

Elzas Passage
Centrum
Helmond

15:00-16:30u.

15:00-16:30u.

13.30-18.00u.

LEIF
DE LEEUW
BAND

UNCLE
JUNIOR

MYLK
+
TIM
O’CONNOR
+

17:15-18:15u.
17:30-19:00u.
17:45-18:45u.

17:45-19:30u.

RALPH
DE JONGH

WILL WILDE
(UK)

DR. NICK
& THE
HIGH-RISE

ROLLING
BEAT
MACHINE

THE
DEVILLES

19:00-21:00u.
DAVE
FIELDS
(USA)

19:30-21:00u.
PHIL BEE’S
FREEDOM

20:00-21:30u.
20:15-22:30u.
THE
VELDMAN
BROTHERS

THE DUMP
BROTHERS
(BE)

Veel plezier tijdens
de vijfde editie van de
bluesroute helmond!

