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Muziekcafé Lokaal 42 Franske Bascule Vijfhoeck Plan B Kei / Vlegel
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 MUZIEKCAFÉ  LOKAAL 42  FRANSKE  BASCULE  VIJFHOECK  PLAN B  KEI / VLEGEL

BLOKKENSCHEMA VRIJDAG EN ZATERDAG
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Foto: leo gabriëls

FIVECORNERSTAGE
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Muziekcafé Lokaal 42 Franske Bascule Vijfhoeck Plan B Kei / Vlegel Speelhuis
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BLOKKENSCHEMA ZONDAG

FIVECORNERSTAGE

GRATIS VERVOER

TUSSEN LOCATIES
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Pathe Cacaofabriek De Bieb Elzas Passage Bij Il Borgo Bij Van Oorschot

Herbie Rolling Willie B
Blues Beat 
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AGENDA TIP:
BLUESROUTE HELMOND
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VINDT PLAATS OP
VRIJDAG 23 T/M

ZONDAG 25
OKTOBER 2020
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De Bluesroute Helmond, een lokaal initiatief met internationale allure 
en de FairTrade en Global Goals markt ontstaan vanuit internationale 
en lokale samenwerkingen. Muziek brengt mensen bij elkaar en verbindt, 
zoals de Global Goals mensen, organisaties, verenigingen en landen met 
elkaar verbinden.  

De blues is gevoelsmuziek brengt je even weer met twee benen op de De blues is gevoelsmuziek brengt je even weer met twee benen op de 
grond, de muziek en teksten zet je aan tot nadenken en dat is ook wat 
de organisaties die op de FairTrade en Global Goals markt staan doen. Ze 
laten je nadenken over de wereld om ons heen. Duurzaamheid, recy-
clen, FairTrade, ontwikkelingssamen- werking en nog veel meer.

Deze twee werelden werken samen. Op zondag 27 oktober zal voor de 
derde keer een FairTrade en Global Goals Markt georganiseerd worden. 
Op de Markt in het centrum van Helmond. Te midden van de Blues Route. 
Om de bezoekers van het centrum te laten zien dat muziek, duurzaam-
heid en Global Goals eigenlijk al heel lang met elkaar verweven zijn. 

Deze twee werelden werken samen. Op zondag 27 oktober zal voor de 
derde keer een FairTrade en Global Goals Markt georganiseerd worden. 
Op de Markt in het centrum van Helmond. Te midden van de Blues Route. 
Om de bezoekers van het centrum te laten zien dat muziek, duurzaam-
heid en Global Goals eigenlijk al heel lang met elkaar verweven zijn.

T w e e  w e r e l d e n  m e t  
v e e l  o v e r e e n k o m s t e n

1 2 : 0 0  -  1 7 : 0 0

1 2 : 0 0  -  1 7 : 0 0

F a i r t r a d eVERVOER TUSSEN DE LOCATIES
De organisatie biedt net als ieder jaar weer gratis vervoer tussen de deelnemende locaties. Dit originele vervoer 
zal gedurende zondag 27 oktober een vaste route door het centrum rijden. Er zijn vaste opstapplaatsen welke 
worden gemarkeerd met originele Blueshaltes. Dit jaar zal er een prachtige cabrio bus rondrijden in samenwer-
king met Bergerhof indien het weer het toelaat, anders wordt het een gesloten touringcar.

Vertrektijden Bus
1. Cacaofabriek 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50

2. Pathe & Speelhuis 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25

3. Franske, Bascule,   
   Plan B 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58

4. Bieb & Elzas 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01

5. Lokaal42 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04

6. Muziekcafé 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07

7. Vijfhoeck 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10

8. Kei & Vlegel 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14

Vertrektijden Bus
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De Bluesroute Helmond, een lokaal initiatief met internationale allure 
en de FairTrade en Global Goals markt ontstaan vanuit internationale 
en lokale samenwerkingen. Muziek brengt mensen bij elkaar en verbindt, 
zoals de Global Goals mensen, organisaties, verenigingen en landen met 
elkaar verbinden.  

De blues is gevoelsmuziek brengt je even weer met twee benen op de De blues is gevoelsmuziek brengt je even weer met twee benen op de 
grond, de muziek en teksten zet je aan tot nadenken en dat is ook wat 
de organisaties die op de FairTrade en Global Goals markt staan doen. Ze 
laten je nadenken over de wereld om ons heen. Duurzaamheid, recy-
clen, FairTrade, ontwikkelingssamen- werking en nog veel meer.

Deze twee werelden werken samen. Op zondag 27 oktober zal voor de 
derde keer een FairTrade en Global Goals Markt georganiseerd worden. 
Op de Markt in het centrum van Helmond. Te midden van de Blues Route. 
Om de bezoekers van het centrum te laten zien dat muziek, duurzaam-
heid en Global Goals eigenlijk al heel lang met elkaar verweven zijn. 

Deze twee werelden werken samen. Op zondag 27 oktober zal voor de 
derde keer een FairTrade en Global Goals Markt georganiseerd worden. 
Op de Markt in het centrum van Helmond. Te midden van de Blues Route. 
Om de bezoekers van het centrum te laten zien dat muziek, duurzaam-
heid en Global Goals eigenlijk al heel lang met elkaar verweven zijn.

T w e e  w e r e l d e n  m e t  
v e e l  o v e r e e n k o m s t e n

1 2 : 0 0  -  1 7 : 0 0

1 2 : 0 0  -  1 7 : 0 0

F a i r t r a d e
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PLAN B STAGE
Een nieuw hip café aan de gezellige haven van Helmond. Geopend in juni 2017 op de Haven-
weg en nu al een thuishaven voor jong en oud. 

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

We zien jullie graag bij Plan B!

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

HIER VERKRIJGBAAR
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BLUES AVENUE
Plan B Stage: Plan B Horeca, Havenweg 18, 5701 RS, Helmond
Zaterdag 26 oktober 2019 van 21:00 - 23:00

‘The Blues had a baby and they called it Rock ‘n’ 
Roll’ 

Blues Avenue speelt energiek, vanuit het hart en 
weten bijna niet van ophouden. Net zoals vroeger 
in de juke joints van de Mississippi Delta gaat het 
dak er af en swingt de hele tent. 

De band is al jaren een begrip in het noorden van 
Nederland en maakt af en toe ook een uitstapje 
naar de oosterburen. Sinds 2001 bestaat de band 
onder de huidige naam, in diverse samenstel-
lingen. Harry Venema, drummer vanaf ’t eerste uur. 
Harry’s zoon Jeroen is de band als gitarist komen 
versterken in 2005, bassist Bram van de Lelij is in 
2016 de gelederen komen versterken. Het vertrek 
van frontman Bert Hoezen in het voorjaar van 2016 
wordt opgevangen door de jonge Jacco Siegers. 
Met zijn krachtige vocalen en imponerend gitaar-
spel, geeft hij Blues Avenue een nieuwe dimensie, 
rauwer, moderner.

Blues Avenue speelt covers van bekende en minder 
bekende bluesartiesten. Ze geven elk nummer hun 
eigen saus en creëren daarmee een eigen sound. 
Rauw en ‘onder uit de kast’.

Meer info: www.blues-avenue.com

THE MARBLETONES
Plan B Horeca: Havenweg 18, 5701 RS, Helmond
Zondag 27 oktober 2019 van 16:00 - 18:00

The MarbleTones is een rocking muziek fenomeen 
uit Nederland. Ze spelen authentieke jaren 50 
en 60-stijl rhythm en blues, rock & roll en stevige 
funk grooves. Een soulvolle zanger, virtuoze blues 
harp meester, een Smokin ‘gitarist en een stevige 
rockende ritmesectie maken samen dit dynamische 
Blues kwartet.

De MarbleTones hebben shows geopend voor 
bekende Amerikaanse bluesbands waaronder, 
The Imperial Crowns (LA), Sean Costello (Atlanta) 
en Henry Butler (New Orleans). 

Vele honderden optredens hebben ze op hun naam 
staan waaronder diverse uitgebreide Europese 
en Amerikaanse tours. De MarbleTones speelden 
onder andere op blues festivals, zoals Drijf Inn 
Festival, De Koninck Festival, Brielle Blues, Blues 89 
Leerdam en in toonaangevende clubs waaronder 
de Meisenfrei in Bremen (Duitsland), Ain’t Nothin 

but the Blues Club in London (U.K.) Maloe Melo in 
Amsterdam, J.J’s Blues Club San Jose (CA), Lou’s Pier 
47, Biscuits and Blues San Francisco (CA). 

Meer info: www.marbletones.com
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CASTLE STREET STAGE
STADSHERBERGHE DE KEI & CAFÉ DE VLEGEL

Stadsherberghe De Kei 
De Kei is de perfecte locatie voor een gezellige 
borrel met vrienden, familie, collega’s of derge-
lijke. In de zomer beschikken we ook over een 

terras waar je fi jn in de zon kunt genieten van een 
drankje en kleine hapjes. Zin in een drankje met 

een gemoedelijke sfeer, dan moet je bij Stadsher-
berghe “De Kei” aan de Kasteellaan in Helmond 

zijn.

STADSHERBERGHE DE KEI  
KASTEELLAAN 8, 5701 PR, HELMOND

WWW.CAFE-DEKEI.NL
WWW.FACEBOOK.COM/DEKEIHELMOND

Café De Vlegel 
Café De Vlegel is een 
gezellig café voor alle 
leeftijden met het leukste 
personeel. Het is gelegen 
aan de kasteellaan, tegenover hotel Westende, 
pal aan het kanaal. In de zomer kan er gebruik 
gemaakt worden van ons gezellige terras. De plaats 
bij uitstek voor een gezellige borrel met vrienden, 
familie of collega’s. ‘s Avonds gaat de volume knop 
omhoog en kan er gefeest worden op eigentijdse 
muziek maar ook klassiekers komen voorbij. 
Regelmatig zijn er optredens van diverse bandjes 
en artiesten. Ook doen wij mee met de festivals 
die binnen Helmond georganiseerd worden, zoals 
Helmond Live en de Bluesroute.  

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

HIER VERKRIJGBAAR

HIER VERKRIJGBAAR
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MIKE’S ELECTRIC MUD
Castle Street Stage: Stadsherberghe De Kei + Café De Vlegel, Kasteellaan 8 + 7, 5701 PR, Helmond
Zaterdag 26 oktober 2019 van 18:30 - 20:15

De frontman Maikel van Bogget is niet alleen 
zanger maar ook blues-harpist. Maikel is al meer 
dan 20 jaar te vinden in de bluesscène. Hij stond als 
gastmuzikant met diverse artiesten in binnen- en 
buitenland de sterren van de hemel te spelen op 
zijn bluesharp. Zelf heeft hij als idool Lester Butler. 
In deze nog vrij jonge band rondom Maikel worden 
klassieke en minder klassieke nummers vertolkt 
van o.a. Lester Butler & the Red Devils, the Fabulous 
T-birds, Sonny Boy Williamson, Guitar Slim, en 
Cuban Heels

Mike’s Electric Mud timmert fl ink aan de weg en 
ontwikkelt zich razendsnel tot een veelgevraagde 
act in de regio en inmiddels ook daarbuiten.

Meer info: www.facebook.com/
Mikes-Electric-Mud-419279151565356

DYNAMITE BLUES BAND
Castle Street Stage: Stadsherberghe De Kei + Café De Vlegel, Kasteellaan 8 + 7, 5701 PR, Helmond
Zaterdag 26 oktober 2019 van 21:15 - 23:00

De Dynamite Blues Band – winnaar van de Dutch 
Blues Challenge 2018 – staat voor een explosieve 
cocktail van Blues, Rhythm & Blues, swing en 
rock’n’roll; rauw, verfrissend en opwindend tegelijk! 
Opgericht in februari 2013 en voortgekomen uit de 
succesvolle bluesformatie “Big Blind”.

In 2014 nam de band haar debuutalbum “Shake-
down & Boogie” op in de Amsterdamse IJland-
studio met lovende recensies in de relevante 
muziekbladen tot gevolg. 13 eigenzinnige nummers 
met een verfrissende en gewaardeerde veelzijdig-
heid. De band werd gevraagd voor de populaire 
talkshow “De Wereld Draait Door” en maakte haar 

energieke livestatus, met het kenmerkende vette, 
rauwe bluesgeluid, helemaal waar op diverse 
festivals als “Ribs & Blues”, “Kwadendamme Blues” 
en in België op “HookRock” en het “Belgian Rhythm 
& Blues Festival” in Peer.

Een nieuw hoofdstuk volgt in 2016 met het tweede 
studio-album “Kill Me With Your Love”. Nu nóg 
veelzijdiger klinkend met een meer volwassen 
sound, zonder aan energie en speelplezier in 
te boeten. Met shows op (o.a.) Het Zwarte Cross 
Festival en tijdens Countdown Café (Radio 
Veronica), laat de band horen nog steeds vol 
bruisende energie en dynamiek te zitten. Tevens 
wordt in 2016 voor de eerste keer Duitsland aange-
daan wat smaakt naar meer!

In 2018 wint de band de “Dutch Blues Challenge” 
waardoor het Nederland mag vertegenwoordigen 
tijdens de “International Blues Challenge” in 
Memphis (USA) en op De Azoren voor de “European 
Blues Challenge”.

Meer info:  
www.dynamitebluesband.com/
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MOONDAZE
Castle Street Stage: Stadsherberghe De Kei + Café De Vlegel, Kasteellaan 8 + 7, 5701 PR, Helmond
Zondag 27 oktober 2019 van 15:30 - 17:00

“De energie die de band weet over te brengen naar 
het publiek is fantastisch.” - 3VOOR12

Geïnspireerd door blues/rock bands uit de jaren 
’70 maken ze furore met energieke liveshows, 
catchy hooks en sexy riffs. Marja Boender, Sebas 
Fledderman en Tom Beemster zijn Moondaze.

Aan creativiteit en ambitie geen gebrek bij dit 
jonge powertrio, Moondaze is hard op weg om 
een gevestigde naam te worden binnen de 
Nederlandse blues/rock scene, en lijkt klaar om 
de rest van Europa te veroveren.

Het maakt niet uit wat ze doen, het maakt niet uit 
hoe ze het doen.. Het belangrijkste is dat mensen 
er van genieten! Ze hebben een ontembare drang 
om te spelen.

Begin 2020 zullen ze hun debuut album releasen. 
De naam zal nog even geheim blijven. Maar eerst 
releasen ze een paar singles: de eerste daarvan is 
‘Creature of the Night’ en deze is 6 augustus uitge-
bracht. 6 oktober komt hun tweede single ‘Alive’ uit.

Meer info: www.moondaze.nl

LAURA COX BAND (FR)
Castle Street Stage: Stadsherberghe De Kei + Café De Vlegel, Kasteellaan 8 + 7, 5701 PR, Helmond
Zondag 27 oktober 2019 van 18:15 - 19:45

Bij southern hardrock blues wordt algauw gedacht 
aan namen als ZZ Top, Blackberry Smoke en de 
beginjaren van Joe Bonamassa. Voeg daar het 
temperament van AC/DC en Nashville Pussy aan 
toe en dan wordt het een duivels gemene rock & 
roll sound! Echter gaat het nu niet om een nieuwe 
Amerikaanse hardrock bluesband, maar om een 
piepjonge Française met haar band.

In 2008 begon Laura Cox al op jonge leeftijd met 
het posten van YouTube video’s. Nu, dik tien jaar 
later behoort ze tot de best bekeken vrouwelijke 
gitaristen op het internet. Maar liefst 70 miljoen 
views en 300.000 subscribers op YouTube, daar 
kan menig gitarist een puntje aan zuigen. Tel dan 
hier nog eens haar buitengewoon energieke live 
performance bij op en dan mag er best gezegd 
worden dat het hier om een headliner gaat.

Bluesroute Helmond werd enkele jaren gelden al 
getipt door een bezoeker en meteen wordt duide-

lijk dat het om een unieke band ging die op dat 
moment nog niet eens in Nederland opgetreden 
had. Door tourverplichtingen kon ze niet in 2018 
komen, maar dit jaar is ze eindelijk van de partij!

Meer info: www.abcagency.nl/
Bands/Georgina-Peach-The-Savoys
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LOGISTIC FORCE 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 onder-
gaan, maar de gezelligheid is er nog steeds.
Het is voor veel mensen nog altijd “hun” tweede 
woonkamer. Van dinsdag tot zondag kan men
terecht om te genieten van een heerlijk glas wijn 
of een biertje. Het is dus al met al een goede
locatie om lekker te borrelen.

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

HIER VERKRIJGBAAR
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MOJO BLUES GANG (BE)
Logistic Force Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond 
Vrijdag 25 oktober 2019 van 21:00 - 23:00

Filip Verbeke,”Mojo Hand Taylor” een man met 
een eigenzinnige kijk op de Blues en sinds jaar en 
dag een vaste waarde op vele podia. Waar hij zich 
vertoond, is de Blues nooit ver weg en deze keer 
pakt hij uit met een opnieuw een soort van onver-

wachte band. Onverwacht in de zin dat dit Bluestrio 
met een eigenzinnige Playlist bestaande uit eigen 
nummers en covers gaande van Joe Louis walker, 
Buddy Guy, Bernard Allison !! ……

Voor deze missie laat Filip zich omringen door de 
“Blues Gang “, een duo klasse-muzikanten die reeds 
jaren geleden hun ziel verkochten op de Cross-
roads en hun sporen verdienden onder het motto, 
“Just the Blues” 

Bij elke optreden laat dit Bluestrio hun visitekaartje 
achter en zorgen ze steevast voor een onvergete-
lijke avond met blues dat vanuit het hart komt.

Meer info: www.facebook.com/mojoblues.gang.1

FUSS BENDER (BE)
Logistic Force Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond
Zaterdag 26 oktober 2019 van 19:30 - 21:15

Een geweldige bluesrockformatie waar de groove, 
funk en blues vanaf druipt. Zeker zullen herin-
neringen aan Jimi Hendrix, The Cream en Gary 
Clarck Jr. boven komen wanneer je hun bruisende 
live-performance ziet. Maar riffs van Rage Against 
the Machine of Led Zeppelin schuwen ze ook niet. 
Deze drie muzikanten hadden elders hun muzikale 
sporen al verdiend maar ze wilden iets anders waar 
ze hun passie in kwijt konden. Eigen nummers 
konden ze in eerdere bands niet kwijt, waarna deze 
mannen elkaar troffen in Fuss Bender alwaar de 
chemie vanaf het eerste moment top bleek te zijn. 
Het mooie van een powertrio is dat elke muzikant 
individueel kan excelleren ten behoeve van ‘The 
Bigger Picture’. 

Fuss Bender bestaat nog maar een dik jaar en de 
kwaliteit van deze band maakte het voor Blues-
route Helmond heel interessant om ze vast te 
leggen. 

Meer info: www.facebook.com/FussBender
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BIG MACK BLUES (NZ/NL)
Logistic Force Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond
Zaterdag 26 oktober 2019 van 22:30 - 00:30

Blues vanuit de Mississippi Delta-modder tot 
Chicago. Meeslepende blues met de uit Nieuw 
Zeeland afkomstige zanger Tuhirangi Hawtin. In 
combinatie met één van Nederlands top blues-
gitaristen, Thijs Westenberg en de begeleiding van 
het ervaren bluesritme-tandem Marco Groen en 
Wilco Jansen wordt optreden een echte bluesparty.

Zo zal het zijn geweest in vroegere tijden, in juke 
joints en in Chicago bars en clubs. Urenlang in de 
ban van de blues!

Meer info: www.bigmack.nl

ERNEST VAN AAKEN BAND
Logistic Force Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond
Zondag 27 oktober 2019 van 14:00 - 15:30

“Open monden bij het optreden van Ernest van 
Aaken. De man plukt, trekt, duwt, slaat en tokkelt 
op de snaren van zijn gitaar en vertolkt traditionele 
blues op geheel eigen wijze. Twee keer trok hij de 
snoer uit zijn gitaar, maar hij is zó bezig met zijn 
muziek, dat ‘ie het amper merkte: klasse.”

Ernest van Aaken is een echte selfmade guitarman 
en hij speelt de country-blues als geen ander. Met 
zijn vele verschillende gitaren weet hij de originele 
sferen goed aan te voelen. Zijn rauwe stem en 
snerpende mondharmonica doen verlangen naar 
een reis naar de Mississippi delta. Verwacht veel 
Blind Willie Johnson, Robert johnson, Son House, 
Fred McDowell,Charlie Patton, etc

Meer info:  
www.facebook.com/ernestvanaakenband
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DAVE CHAVEZ BAND
Logistic Force Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond
Zondag 27 oktober 2019 van 16:30 - 18:15

Dave Chavez Band komt uit Jeneverstad Schiedam. 
Dave Chavez Band neemt je mee op reis langs 
Chicago, Texas, de Westcoast, echter zonder vlieg-
ticket. Het repertoire is beïnvloed door o.a.. James 
Harman, Fabulous Thunderbirds, Johnny Guitar 
Watson en Rick Estrin. Grote namen als Big Pete en 
Gene Taylor waren de afgelopen jaren te gast bij 
deze band.

Gitarist / zanger Dave Chavez is met zijn bandleden 
al meer dan 30 jaar bezig in de bluesscène en deze 
mannen spelen de blues zoals het gespeeld dient 
te worden. De band wist meerdere nominaties voor 
de Blues Awards van de Dutch Blues Foundation in 
de wacht te slepen. 
Gevoel, passie en liefde voor de muziek zijn onmis-
baar voor de groep. Eerlijk en recht in het gezicht.

Meer info: www.facebook.com/DaveChavezBand

RAY STEPIEN TRIO
Logistic Force Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond
Zondag 27 oktober 2019 van 19:15 - 21:15

Ray Stepien Trio, een vurige blues band uit 
Eindhoven en tevens winnaar van The Texelblues 
Challenge en deelnemer van the Dutch Blues 
Challenge. 

Het gitaarspel van frontman Ray Stepien wordt nu 
al vergeleken met dat van grootheden als Hendrix 
en Stevie Ray Vaughan. Naast covers van onder 
anderen deze heren, speelt de band ook eigen 
nummers die eveneens goed in de smaak vallen bij 
het publiek. 

Ieder optreden gaan deze heren uit het dak en 
nemen hun publiek daarbij mee. 

Meer info: www.facebook.com/raystepien
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SLIGRO HOUSE OF BLUES
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 fi guurlijk) de
ruimte krijgen om het publiek te vermaken. Het 
publiek kan vòòr het podium staan, maar
ook op het balkon, of gezellig aan de bar met een 
drankje.

De blues is er in vele gedaantes
Treurig maar ook vrolijk, snel maar ook stroperig 
langzaam, boos maar ook vol liefde. De lach,
de traan; ze zijn altijd dichtbij als het om de blues 
gaat. Tijdens deze editie van de Bluesroute
komen alle facetten van de blues weer voorbij in 
de Cacaofabriek. Zowel rauwe, energieke
blues als groovende, tegen de soul en funk aanleu-
nende 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
WWW.FACEBOOK.COM/DECACAOFABRIEK

Met haar combinatie van intimiteit en capaciteit en 

HIER VERKRIJGBAAR
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THE DEMOLITION BROTHERS FT. BIG RITCH
Sligro House of Blues: Cacaofabriek, Cacaokade 1, 5705 LA, Helmond
Zondag 27 oktober 2019 van 15:30 - 16:45

Gewapend met een snoeiende ritmesectie en een 
rauw gitaargeluid huren de Brothers sterspelers 
in om de boel fl ink op te schudden en wakker te 
blazen. Dit keer Big Ritch. 

Z’n naam zegt het 
al, Big Ritch, een 
enorme rauwe kerel 
met een volle harmo-
nicasound en een 
fantastische stem. De 
band rond frontman 
Richard van de Elzen, 
Big Ritch and the 
Blacksmith Company, 

speelt een mix van 50’s & 60’s Style Blues. Met een 
voorliefde voor oa. Howlin’ Wolf, Freddie King en 
Little Charlie & the Nightcats.

The Demolition Brothers - bestaande uit Eric 
Labadie drums, André Dieterman gitaar en Kristian 
van Daalen bas - hebben hun sporen aardig 
verdiend in de blues waaronder Kingsnakes. Afzon-
derlijk trappen ze al zo’n 25 jaar de planken van het 
podium. 

Kortom, een set harde blues aangevuld door de 
subtiele sound van Big Ritch.

Meer info: www.bigritch.nl

THE CARDS (UK/USA/NL)
Sligro House of Blues: Cacaofabriek, Cacaokade 1, 5705 LA, Helmond
Zondag 27 oktober 2019 van 17:30 - 18:45

Dit gloednieuwe internationale blues/rock power 
trio is opgericht door de Brit Paul Quinn (Saxon) 
waar hij gitaar en harmonica verzorgt.

Paul Quinn (UK) begint zijn muzikale carrière als 
gitarist in de band “Son of A Bitch” en na de fusie 
met “Coast” ontstaat in 1977 Saxon, waarin hij tot 
de dag van vandaag speelt. Saxon hoort, net als 
Motörhead, Iron Maiden en Def Leppard, bij de 
“New Wave of British Metal”, een van de populairste 
Metal stromingen in de jaren 80.

Harrisson Young (USA) is een zanger en multi-
instrumentalist. In 2010 debuteerde hij op het 
Detroit International Jazz Festival en bracht in 2012 
zijn eerste Jazz album “Live in Shea 101” uit. Sinds 
2016 speelt hij als solo artiest over de hele wereld 
in clubs en concertzalen. In 2018 speelde hij tijdens 
de openingsceremonie van “The One World Global 
Peace Conference” waarbij ook koningin Máxima 
aanwezig was. Daarnaast werkte hij samen met hip 
hop legende Talib Kweli, Udo Dirkschneider ( U.D.O. 
en Accept) en metal queen Doro Pesch. Met Doro 
stond hij onder andere op Graspop en Wacken.

Koen Herfst (NL) is een veelzijdige drummer die 

behoort tot de wereldtop. Door zijn drumwerk met 
DJ Armin van Buuren speelde hij in meer dan 40 
landen en zalen met 180.000 bezoekers. Anderen 
kennen hem van zijn werk met Epica, I CHAOS of 
After Forever. Lezers van Slagwerkkrant kiezen hem 
al 5 jaar op rij als beste Hardrock\Metal Drummer 
Benelux. Daarnaast is hij de man achter het 
drumfestival Herfstfest.

Drie erg verschillende achtergronden, maar ook 
veel overeenkomsten. Dit komt samen in de 
nieuwe bluesrock formatie The Cards.

Meer info: www.thecardsoffi cial.com

Bluesroute programmaboekje A5 volgorde.indd   39 18-10-19   17:59



40

THE CHURCH OF BLUES
THEATER HET SPEELHUIS
Het nieuwe theater van Helmond Het Speelhuis is een prachtig theater met landelijke allure!
Om 14.00 uur trapt daar de Bluesroute op zondag af. Voor deze avond: “The Church of Blues”.

Het Speelhuis is gesitueerd in de voormalige 
Onze Lieve Vrouwekerk. Een unieke locatie
waarin je bijna dagelijks toegang hebt tot 
verschillende bijzondere voorstellingen. 
Van toneeltot dans, cabaret en natuurlijk muziek. 
HetSpeelhuis is een intiem, sfeervol en gezellig
theater, waarin gastvrijheid voorop staat. Een 
prettige plek om te vertoeven en om te genieten
van een voorstelling. 

THEATER HET SPEELHUIS
SPEELHUISPLEIN 2
5707 DZ HELMOND
THEATERSPEELHUIS.NL
WWW.FACEBOOK.COM/THEATERSPEELHUIS

HIER VERKRIJGBAAR
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HERMAN BROCK JR.
The Church of Blues: Theater Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 5707 DZ, Helmond
Zondag 27 oktober 2019 van 15:00 - 16:45

Herman Brock Jr. is een linkshandige bluegrass-, 
americana- en bluesmuzikant, multi-instrumentalist 
en singer-songwriter uit Terneuzen. Het begin 2015 
op cd en vinyl verschenen bluegrass-album ‘The 
Old World’ heeft hij opgenomen met medewer-
king van the Blue Grass Boogiemen, Joost van Es, 
Janos Koolen, Jeroen Schmohl, Herman Brock Sr, 
The Brockettes, The Blue Grass Bunch, Laurens 
Joensen en vele andere groten uit de top van de 
Nederlandse bluegrass scene. Het bevat veertien 
nummers van zijn eigen hand en twee van zijn 
vader Herman Brock Sr.

Herman Brock Jr.: “Ik had het idee om iets te doen 
met verhalen van vroeger uit de streek van waar 
ik ben opgegroeid. De titel ‘The Old World’ gaat 
over iemand die zijn heil gaat zoeken in Amerika. 
Mijn opa en mijn vader vertelden vroeger dat in 
de jaren ’20 veel mensen uit Zeeland met de boot 
naar Amerika gingen om een beter leven te vinden. 
En dan vertelde mijn opa dat er mensen terug 
kwamen met pakken geld. Ze hadden keihard 

moeten werken, maar ze hadden wel een beter 
leven dan ze hier hadden achtergelaten. Dat intri-
geerde mij als klein mannetje al.”

Verschillende nummers op het album “The Old 
World” zijn tekstueel op dit thema gebaseerd, 
Weer andere teksten zijn meer persoonlijk of gaan 
over Zeeuwse legendes, zoals het nummer ‘Flyin’ 
Dutchman’s Curse’, dat verhaalt over Willem van der 
Decken alias de Vliegende Hollander die volgens de 
overleveringen in Terneuzen zou hebben gewoond.
‘The Old World’ leverde Herman Brock Jr. een 

stortvloed aan lovende reacties op uit de media en 
optredens op onder meer Lowlands, Naked Song, 
Roots in the Park en Mañana Mañana.
Er wordt gepassioneerd gemusiceerd en dat 
gecombineerd met de enthousiaste en vermake-
lijke presentatie maken de show moeiteloos van 
begin tot eind boeiend.

Meer info: www.hermanbrockjr.com
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MOVIE MEETS MUSIC STAGE
BIOSCOOP PATHÉ

Pathé is het eerste en grootste bioscoopmerk in 
Nederland, in Parijs opgericht in 1896 door ware 
pioniers op gebied van fi lm: de gebroeders Pathé. 
De Pathé bioscoop in Helmond bestaat bijna 19 
jaar en ontving in 2019 de 5 miljoenste bezoeker! 
De vertrouwde bioscoop met 6 zalen en 1096 
stoelen heeft een grote aantrekkingskracht in de 
stad en regio. Enerzijds door het comfort, de harte-
lijke ontvangst en eersteklas service; anderzijds 
door het grote en diverse aanbod. Pathé Helmond 
vertoont niet alleen de nieuwste fi lms, ook biedt 
de bioscoop iedereen, van jong tot oud, elke dag 
een unieke bioscoopbeleving met specials en 
events, zoals opera-, sport- en muziekprogramma’s, 
Ladies Nights en veel meer. 

BIOSCOOP PATHÉ
FRANS JOSEPH VAN THIELPARK 5 
5707 BX, HELMOND 
WWW.PATHE.NL/BIOSCOOP/HELMOND

Bluesroute programmaboekje A5 volgorde.indd   42 18-10-19   17:59



4343

MUSIC: THE MEN UNPLUGGED
Movie Meets Music Stage: Bioscoop Pathé, Frans Joseph van Thielpark 5, 5707 BX, Helmond
Zondag 27 oktober 2019 van 13:30 - 14:30 + op de Fairtrade & Global Goals Markt 15:15 – 16:15

The Men - Unplugged bestaat uit Gerrit van der 
Spaan (gitaar en zang) en George Reijnders( Blues-
harp). Dit duo brengt een mix van blues traditionals 
en eigen composities.

Gerrit van der Spaan is een gitaar virtuoos uit  
Amsterdam en speelt sinds zijn 12e jaar gitaar. In 
de loop der jaren toerde hij door Nederland met de 
“Mean Town Blues Band”, “A Crossroad Deal ” en “de 
Beaverhunt Bluesband”.

George Reijnders uit Hoofddorp, speelt sinds 2005 
onafgebroken bluesharp en is organisator van de 
Amsterdam Harmonica Meetup Groep. Hij werd 
geinspireerd door oude meesters als Little Walter 
en Sonny Boy Williamson.

In 2013 verscheen het debuut album “Weekend” 
met daarop eigen werk maar ook vertolkingen 
van o.a. Rory Gallagher’s “Western Plane”, de 

traditionals “House of the Rising Sun” en “Going Up 
the Country”. Met de uitbreiding van het repertoire 
werd het tijd om weer een aantal nieuwe nummers 
vast te leggen op de nieuwe CD “On the Road”.

Meer info: http://themenunplugged.weebly.com

FREE MOVIE: MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL
Movie Meets Music Stage: Bioscoop Pathé, Frans Joseph van Thielpark 5, 5707 BX, Helmond
Zondag 27 oktober 2019 van 14:30 - 16:30

Eindelijk is er dan dé fi lm over Miles Davis, een 
creatief genie, die de muziekcultuur ingrijpend 
beïnvloedde en de belichaming werd van alles wat 
‘cool’ is. Miles Davis was truly larger than life. Niet 
alleen werd hij de belangrijkste en invloedrijkste 
jazzmuzikant van de twintigste eeuw, maar ook 
was hij met zijn lyrische stijl en goed getimede 
vernieuwingen enorm succesvol. Wat hij uiterlijk 
weer uitdroeg door prachtige pakken en dure 
sportwagens. Hij was een ware stijl-icoon en een 
magnetische persoonlijkheid, waar man én vrouw 
voor vielen.

En tegelijkertijd was hij een zwarte man in een nog 
diep racistisch Amerika, raakte hij verslaafd aan 
zo’n beetje elke substantie en mishandelde hij zijn 
geliefden. Zo overweldigend divers en fantastisch 
zijn muziek is, zo vol en dramatisch is zijn leven. 
Miles Davis leeft zoals hij zijn creativiteit exploreert. 
Hij verkent elke uithoek, experimenteert en wisselt 
net zo snel van muzikanten als van vrouwen. Dat zij 

allemaal vol overgave meewerkten aan deze fi lm 
en zelf ook al zulke fascinerende persoonlijkheden 
zijn, maakt deze fi lm tot een must-see waar je elke 
minuut van gekluisterd op je stoel zit.

Meer info: www.milesdavismovie.com
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SHOPPING BLUES STAGE
ELZAS PASSAGE

De Elzas is hét overdekte winkelhart van Helmond! 
Je vindt er verschillende winkels voor telecom, 
beauty, fashion & design. Daarnaast kun je er ook 
heerlijk koffi e drinken, lunchen en dineren.

Op zondag 27 oktober 2019 kun je dus genieten 
van verschillende artiesten, onder het genot van 
een hapje en drankje. Ook kun je lekker shoppen, 
want De Elzas is wekelijks geopend op zondag!

Elzas Passage 23
HELMOND
WWW.ELZASPASSAGE.NL
WWW.FACEBOOK.COM/ELZASPASSAGE 

HIER VERKRIJGBAAR

Bluesroute programmaboekje A5 volgorde.indd   44 18-10-19   17:59



4545

WALKING ACT: WILLIE B
Zondag 27 oktober 2019
13:00 – 14:00 Veestraat Stage: Kruising Veestraat / Oude Aa te Helmond
14:30 – 15:30 Shopping Blues Stage: Elzas Passage Watermolenwal 1, Helmond

Al meer dan 20 jaar is Willie B. solo of in duo-
verband actief op podia van bluesfestivals, 
kroegen en straatmuziekfestivals in Nederland, 
Duitsland en België. Hij staat garant voor kwaliteits-
blues uit de jaren ’30,’40 en ‘50.  

Willie B. begeleidt zijn eigen soulvolle zang met 
een unieke fi ngerpickingstijl 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.

Meer info: 
www.facebook.com/willieb.bluesparrow

WALKING ACT: TOON VLERICK (BE)
Zondag 27 oktober 2019
14:15 – 15:15 Veestraat Stage: Kruising Veestraat / Oude Aa te Helmond
16:00 – 17:00 Shopping Blues Stage: Elzas Passage Watermolenwal 1, Helmond

Toon Vlerick is een Gentse gitarist / zanger die zich 
oorspronkelijk met Jazz bezig hield.

Na een aantal jaren toeren door Europa met Guy 
Verlinde & the Mighty Gators rolde bij de Blues 
in. Niet veel later werd bij muzikant bij Absynthe 
Minded en werkte hij ook steeds vaker met bands 
en artiesten als OSTYN, Tiny Legs Tim, Tom Dice en 
vele andere.

Zijn solowerk is een reis doordrenkt van blues, 
maar gaandeweg komen er meer rock en psyche-
delische invloeden om de hoek kijken. Veel van zijn 
teksten bestaan uit persoonlijke verhalen. Ook als 
trio is Toon Vlerick beschikbaar, waarbij er meer 
ruimte is voor improvisaties ten opzicht van zijn 
solo-optredens. Zo zie je dat de jazz-invloed ook bij 
de blues de kop op steekt.

Meer info: www.toonvlerick.com
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WALKING ACT: HERBIEBLUES
Zondag 27 oktober 2019
13:00 – 14:00 Shopping Blues Stage: Elzas Passage Watermolenwal 1, Helmond
16:00 – 17:00 Veestraat Stage: Kruising Veestraat / Oude Aa te Helmond

Al 25 jaar speelt Herbie (Harbert Grezel) mondhar-
monica. 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 Straatmuzi-
kanten. De muziek van Herbie laat zich het beste 
kenmerken als New Old Stock Blues.

Dat Herbie “in de muziek” zou gaan, is eigenlijk 
al in zijn genen bepaald. Zijn betovergrootvader 
was Melle Zwerver (02-08-1845, Wolvega). Melle 
Zwerver was wellicht één van de eerste straatmuzi-
kanten in Nederland. Hij deed zijn naam eer aan en 
werd ontelbare malen veroordeeld voor het spelen 
zonder vergunning.

Meer info: www.herbieblues.nl

WALKING ACT: ROLLING BEAT MACHINE
Zondag 27 oktober 2019
13:00 – 14:15 Market Stage: Kop van de markt te Helmond
15:45 – 17:00 Market Stage: Kop van de markt te Helmond 

Rolling Beat Machine is echt uniek. Als enige band 
op aarde treden zij op met zo’n speciale, magische 
machine. Het is een soort antieke STEAMPUNK-
MUZICOPTER waar alle benodigdheden voor een 
professionele live-act in zijn ondergebracht. 

Deze machine wordt aangestuurd door 5 fantasti-
sche muzikanten, die samen met dit apparaat een 
ongekend mooie sound produceren. Ze spelen vrij, 
en alles wat er om ze heen gebeurd kan worden 
meegenomen in de show. Qua muzikale stijlen 
mag gedacht worden aan o.a.: Sunny Humpska, 
Spring ‘n Blues en Soul Swingin’ Funk

De nieuwe Rolling Beat Machine, is behalve met 
een compleet drumstel ook nog uitgerust met een 
antiek maar toch totaal vernieuwend geluidssys-
teem. Dit systeem bestaat uit 5 koperen toeters, die 
op verschillende hoogte en verschillende snelheid 
ronddraaien. Hierdoor weet je niet wat je hoort. De 
toeters kunnen zelfs tot 5 meter hoogte worden 
gebracht door simpel aan het stuurwiel te draaien!

Dit oogstrelende geheel is vanzelfsprekend ook 
nog eens volledig mobiel. Rolling Beat Machine 
kan in combinatie met zijn geweldige muzikanten 

op elke locatie zijn originele vintage sound ten 
gehore brengen. De machine wordt in delen naar 
de gewenste plek gerold, in - no time - in elkaar 
gezet, de instrumenten worden ingeplugd nadat er 
slechts één stekker in het stopcontact is gestoken 
en er wordt direct een groot feest gemaakt.

Meer info: www.rollingbeatmachine.com
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HOTEL GOLDEN TULIP WEST ENDE ****
Steenweg 1, 5707 CD Helmond
Telefoon: 0492 524 151

Golden Tulip Hotel West-Ende is gelegen in het 
centrum van Helmond te midden van alle Blues-
route-locaties. Het hotel heeft een groot terras, een 
restaurant en een bar. Er is gratis wifi  beschikbaar 
in het hele hotel. 

Tijdens het Bluesroute-weekend biedt dit hotel 
een arrangement aan à € 75,- per kamer per 
nacht inclusief luxe ontbijt (excl. Toeristenbelas-
ting en parkeren). Boeken doet u via welcome@
westende.nl o.v.v. Bluesroute.

Meer info: 
https://west-ende.goldentulip.com

FLETCHER WELLNESS-HOTEL HELMOND ****
Scheepsboulevard 2, 5705 KZ Helmond
Telefoon: 0492 870 050

Op zo’n 600 meter vanaf het centrum ligt het 
City Resort Hotel Helmond. Dit hotel telt 138 luxe 
hotelkamers, en diverse andere faciliteiten zoals 
Vitae Wellnessresort Helmond, Restaurant op Suyt, 
bowling, congrescentrum, evenementencentrum 
en fi tnesscentrum Fitland Helmond.

Tijdens het Bluesroute-weekend biedt dit hotel 
een arrangement aan voor € 79,- per kamer (voor 
2 personen_ per nacht inclusief luxe ontbijt en 
welkomstdrankje (excl. Toeristenbelasting en 
parkeren). Boeken doet u via hotelhelmond@
cityresort.nl o.v.v. Blues arrangement.

Meer info: 

www.wellnesshotelhelmond.nl

Ook Hotel St. Lambert is trotse sponsor van Bluesroute Helmond.

Meer info over verblijfsmogelijkheden Helmond en arrangementen tijdens Bluesroute Helmond: 
www.bluesroutehelnond.nl
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