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BLUESROUTE HELMOND 2021
Wordt mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsors:

BLUESROUTE HELMOND 2021
VOORWOORD 

YES!!!!! Het mag weer! Bluesroute 2021 is een feit! Eindelijk überhaupt weer een bluesfestival want wat 
hebben we een geduld moeten hebben.

De organisatie kreeg eind september groen 
licht van de gemeente om Bluesroute Helmond 
door te laten gaan. Met slechts een week of 4 à 
5 voor de boeg was het een schier-onmogelijke 
taak om alles in goede banen te leiden zodat 
eind oktober Bluesroute Helmond weer van start 
kon gaan. Heel even was er twijfel of we het wel 
rond konden krijgen met zo’n kleine organisatie 
en zo weinig tijd. Alle locaties moesten opnieuw 
benaderd worden, alle bands moesten opnieuw 
benaderd worden. Maar op de vraag “Gaat het 
door?”, konden we maar 1 antwoord geven, 
namelijk: “Het moet!”

Wat staat er deze tiende editie op het menu? 
Het jubileum wordt gevoerd door minstens 52 
bands uit maar liefst 11 verschillende landen op 

niet minder dan 16 speelplekken 
/ podia. Daarmee is Bluesroute 
Helmond dit jaar een van de 
grootste gratis bluesfestivals van 
de Benelux.

Nieuw dit jaar is dat er een 
Bluesroute-infostand is. Deze is 
gesitueerd bij west ende aan de 
straatkant aan de steenweg. Hier 
zijn deze Bluesroute-boekjes 
verkrijgbaar, hier is algemene 

informatie beschikbaar en voor diverse merchan-
dise kan men hier terecht. Nieuw zijn dit jaar ook 
de locaties Borrelbar De Haven en Lambertuskerk. 

Wat kunnen we als organisatie nog als advies 
meegeven aan de bezoekers? Zorg dat je weet 
welke bands je moet zien, houdt ruimte in je 
schema voor spontane ontdekkingen, indien je 
met een gezelschap bent, schroom je niet om de 
groep tijdelijk te verlaten, drink voldoende, zorg 
voor veilig vervoer naar huis.

Met zoveel mooie cafetaria’s, lunchrooms en 
restaurants, kan je je lunch of diner gewoon 
tussen de bands door plannen. Reserveren kan 
soms wel erg handig zijn. Wil je helemaal de 
Blues-experience ten volle benutten, dan kunnen 
de ‘luxe-paarden’ bij één van de hotels terecht in 
Helmond, waarmee het festivalgevoel helemaal 
geoptimaliseerd wordt (zelfs ook al kom je uit 
Helmond of omgeving).

De organisatie wenst alle bluesfans en muziek-
liefhebbers uit binnen- en buitenland een mooie 
blues-ontdekkingstocht en veel bluesgenot toe 
tijdens deze 10e editie van Bluesroute Helmond.
 
Namens de organisatie van 
Bluesroute Helmond 2021
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JJ SHARP & THE SALTYDOG  
Bavaria Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond
Vrijdag 29 oktober 2021 van 19:30 - 21:15

JJ Sharp & The SaltyDog brengt een zeldzame 
mix van krachtige nummers afgewisseld met 
rauwe blues en rustige ballads van o.a. BB-King, 
Eric Clapton,  Albert King,  Allman Brothers, Procol 
Harum, maar ook eigen werk.

Jan (JJ Sharp) is een blueszanger van het eerste 
uur met ruim 40 jaar ervaring. Hij heeft de donkere 
stem die dit genre broodnodig heeft. Daarbij zijn de 
vocalen zeer treffend, goed verstaanbaar en waar 
het nodig is voelbaar en dat is voor veel blanke 
zangers niet altijd merkbaar. In combinatie met 
heerlijk mondharmonicaspel weet hij het puibliek 
in extase te brengen. Speelde o.a. in Mountbatten, 
Blazing Aces, OBERG en Twelve Bar Blues Band.  
J.J. zal bij vele ongetwijfeld ook bekend zijn als 
de drijvende kracht achter de jaarlijkse drijf-af 
bluesparty tijdens Giethoorn Blues. In 2010 werd 
JJ genomineerd voor beste blueszanger door de 
Dutch Blues Foundation en ontving in dat zelfde 
jaar met de 12BBB de award voor beste blues-
band. Na 10 jaar gewerkt te hebben als frontman, 
zanger-harmonicaspeler, componist en motor van 

de Twelve Bar Blues Band, speelde hij van 2015 
tot mei 2018 met de JJ Sharp Band en nu dus de 
frontman van JJ Sharp & The SaltyDog.

Meer info: 
www.jjsharpandthesaltydog.nl
      JJ-Sharp-The-SaltyDog

THE BLUESBONES (BE)
Bavaria Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond
Vrijdag 29 oktober 2021 van 22:00 - 23:45

The BluesBones bestaat uit vijf gepassioneerde 
en ervaren muzikanten, die vanuit hun hart en ziel 
bluesrock spelen. Hun werk varieert van gevoelige 
bluesballads tot meer heavy bluesrock-songs.
Dit uitgebreide scala aan muziekstijlen heeft de 
band een bonte fanbase opgeleverd.

De band werd opgericht in 2011. Op de Belgian 
Blues Challenge 2012 werden ze de publiekslieve-
ling. Dezelfde wedstrijd wonnen ze in 2016. Op de 
EBC 2017 in Horssens werden ze 2e.

The BluesBones hadden het genoegen om podia 
te delen, voorprogramma te zijn of te jammen met 
bands als King King, Jimmy Vaughan, Seasick Steve, 
Tommy Castro, Guy Forsyth, Laurence Jones, Danny 
Bryant, The Nimmo Brothers, Jimmy Thackery, Dan 
Patlansky

Meer info: 
www.thebluesbones.com
      thebluesbones

BAVARIA VOL GAS STAGE
MUZIEKCAFÉ HELMOND
Muziekcafé is gelegen in het hartje van Helmond en is 6 dagen per week geopend tot 03:00u 
(dinsdag gesloten). Met zo’n 200 uiteenlopende bands jaarlijks op het podium mag het Muz-
iekcafé zich wel één van de actievere cafés/venues van de Benelux noemen op het gebied 
van live-muziek. 

Per 1 januari 2020 heeft het Fonds Podi-
umkunsten de professionaliteit en voorzie-
ningen van Muziekcafe beloond met het 
kernpodiumschap waardoor Poppodium 
Muziekcafé behoort tot een club bestaande 
uit de 55 belangrijke Nederlandse podia. 
Deze club is belangrijk voor de ontwikkeling 
van de Nederlandse bandscene.

De muziekkeuze is breed georiënteerd met 
enige dominantie voor rock-gerelateerde 
muziek. Naast veel live-muziek is Muziekcafé 
Helmond ook al bijna 25 jaar een begrip 
op het gebied van de vele thema-avonden, 
evenementen en vernieuwende acts! 

Kaarters, darters en poolbiljarters vinden 
ook altijd hun weg naar Muziekcafé. Een 
mannetje te kort om te toepen? Een vierde 
man is zo gevonden. Maar ook de 

bediening staat altijd open voor een inter-
essant gesprek, en dat maakt Muziekcafé bij 
uitstek ‘The Place to Be’. 

Muziekcafé is bovenal laagdrempelig en 
biedt live-muziek aan voor jong en oud om 
op die manier ook de onbekendere bands 
en muziekstijlen onder de aandacht te 
brengen. 

MUZIEKCAFÉ HELMOND 
ZUID KONINGINNEWAL 39 
5701 NS HELMOND 
WWW.MUZIEKCAFEHELMOND.NL
WWW.FACEBOOK/HELMOND.MUZIEKCAFE
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STORING! 
Bavaria Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond
Zaterdag 30 oktober 2021 van 16:00 - 17:30

Storing! is een blues/rocktrio uit Eindhoven 
Rockcity! In de traditie van legendarische power-
trio’s zoals The Cream, The Jimi Hendrix Experience, 
Sjako!, is Storing! een strakke rock(blues)formatie 
met haar roots in de 70’er jaren. 

Als Storing! gas geeft, speelt het de glazen van de 
bar, maar in momenten van verstilling wordt ook 
de essentie en emotie maximaal gevonden. Deze 
dynamiek wordt bewust opgezocht waardoor een 
optreden van Storing! nooit voorspelbaar is.

De diverse achtergronden en de jarenlange 
podiumervaring zorgen ervoor dat het rock- en 
blues-idioom ruim behandeld wordt. Het repertoire 
bestaat grotendeels uit eigen werk, aangevuld met 
covers waarin het Storing!-geluid duidelijk doork-
linkt. Storing! Is daardoor geen coverband 

maar een band die vooral een ode brengt aan zijn 
inspiratiebronnen zoals Led Zeppelin, Jimi Hendrix, 
Joe Bonamassa, Beatles, ZZ Top, Herman Brood, 
Muddy Waters etc.

Meer info:
www.tinyurl.com/ygbc7gfx
      storing.rockband

STRAIGHT UP HOGS
Bavaria Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond
Zaterdag 30 oktober 2021 van 18:00 – 19:30

De Straight Up Hogs spelen heftige en intense 
blues, deels eigen werk, deels covers. Het 
Hammond-orgel speelt een centrale rol in hun 
repertoire. Als zanger/organist Thijs Sijbrandij dit 
bakbeest niet met handen en voeten teistert, geeft 
hij zijn stembanden en bluesharp op hun donder, 
hierbij enthousiast gesteund door zijn drie Haagse 
makkers.

Thijs Sijbrandij en gitarist Bert Alers hebben 
de Hogs in 2009 opgericht en sindsdien veel 
succesvolle gigs gedaan in kroegen, theaters en op 
festivals. Karel van Maaren op drums en Mitch Q op 
bas maken de bezetting compleet.

Meer info: 
      StraightUpHogs

32BLUES
Bavaria Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond
Zaterdag 30 oktober 2021 van 20:00 – 21:45

32Blues vond haar oorsprong in Muziekcafé op 
de Koninginnewal te Helmond.  Patrick Schiffer-
ling (bas) die na diverse muzikale omzwervingen 
aanschoof aan de bar werd door Patrick van de Pol 
(zang) gevraagd voor een band. Door hun lange 
vriendschap was het een en ander zo beklonken. 
Nadat Patrick Schifferling op veel te jonge leeftijd 
overleed, werd Theo Jacobs de nieuwe bassist. 
Bardo Koolen werd gevraagd als drummer. Het 
fundament voor de stevigste, meest groovy ritme-

tandem van Helmond was gelegd. Later werd 
Bardo vervangen door Johan van Lanen (drumhuis). 
De band ging op zoek naar een gedreven gitarist 
die kon omgaan met de dynamiek van deze 
bluesband. Die werd 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 omdat ze allemaal 
overgoten worden door de 32BLUES sound: HOT 
STEAMY BLUES  FROM THE SOUTH !

Meer info:
www.32blues.nl

BEN GRANFELT (FI)
Bavaria Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond
Zaterdag 30 oktober 2021 van 22:15 - 00:00

Ben Granfelt  is een fantastische en veelzijdige 
Finse rock gitarist! Hij begon met gitaar spelen toen 
hij elf jaar oud was, speelde in schoolbandjes en 
ging in een platenzaak werken. Daar ontmoette hij 
Muddy Manninen, die van plan was een band op 
te richten. Uiteindelijk kwam Gringos Locos van de 
grond. Met die band nam hij in zes jaar drie albums 
op en trad op onder meer op Parkpop. Daarna 
volgden Guitar Slingers en de Leningrad Cowboys, 
genoemd naar de film van Aki Kaurismäki.

Tijdens een Duitse tournee van Wishbone Ash 
mocht Guitar Slingers in het voorprogramma 
spelen en Granfelt raakte bevriend met Andy 
Powell. Wishbone Ash kwam in 2001 zonder 
gitarist te zitten en Granfelt speelde met de band 
mee in 2001/2002 en op 2 albums.

Gedurende al die jaren was hij tevens leider van de 
Ben Granfelt Band en is hij vanaf 2010 lid van Los 
Bastordos Finlandeses, een rockband uit Finland.
Beïnvloed door Jimi Hendrix, Jeff Beck, Peter 
Frampton en Robin Trower speelt hij de sterren van 
de hemel, dit mag je dus niet missen als recht-
geaarde rock liefhebber!.

Meer info: 
www.bengranfelt.com
www.wikipedia.org/wiki/Ben_Granfelt
      bengranfeltband
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ELECTRIC HOLLERS 
Bavaria Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 18:45 - 20:30

Electric Hollers is een blues/rock-sensatie uit 
Noord-Nederland. Maak je klaar om weggeblazen 
te worden door een muur van vintage sound en 
energie! Zware bastonen, donderende drums en 
gitaarsolo’s die je meeslepen naar vervlogen tijden. 
De band laat zich inspireren door bands als Led 
Zeppelin, Santana & Ten Years After.

In 2018 bracht de band hun debuutalbum ‘Rise’ 
uit. Het uitbrengen van dit album leverde lovende 
recensies en een volle agenda op, met als 
hoogtepunten een finaleplaats van de Dutch Blues 
Challenge, een voorprogramma bij Ten Years After 
en speelde de band voor duizenden bezoekers op 
Waterpop in Wateringen. Ondertussen werkte de 
band aan een nieuw en volwassener album.

In februari 2020 bracht de band het tweede album 
‘Electric Hollers’ uit. Op dit album staan een rauwe 
sound en een live-feel centraal. De release van het 
album werd gevierd met een releaseshow in een 
nagenoeg uitverkocht Neushoorn in Leeuwarden. 

Na de release van het album zette het coronavirus 
een streep door de vele shows in de agenda maar 
de band weigert om stil te zitten. Daarom brengt de 
band in 2021 hun eerste livealbum op vinyl uit met 
vijf nummers van de releaseshow in Neushoorn.

Meer info: 
www.electrichollers.com
      electrichollers

MARCEL SCHERPENZEEL BAND
Bavaria Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 21:15 -23:00

Traditionele Amsterdamse bluesrockformatie 
rondom gitarist Marcel Scherpenzeel Band. 
Speelt in de stijl van Rory Gallagher en Stevie Ray 
Vaughan. Graag geziene gast op grote interna-
tionale bluesfestivals en op podia te zien met acts 
als The Paladins, Michael Katon, Duke Robillard en 
Monti Amundson.

Meer info: 
www.marcelscherpenzeelband.com
      marcelscherpnzeelband

BIG DEZ (FR)  
Bavaria Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 13:45 – 15:30

Deze Franse formatie opgericht in 1996 in Parijs 
rondom de Fransman Phil Fernandez heeft zich de 
afgelopen jaren ontpopt als een band van inter-
nationale allure. Vanaf 2001 kwam de carrière van 
de Fransman in een stroomversnelling toen hij als 
sideman aan de slag ging in Amerika bij o.a. Mike 
Cross en Uncle John Turner.

De samenwerking met tal van Texaanse artiesten 
resulteerde in een trip naar Austin voor de opname 
van zijn eerste album ‘Sail On Blues’. In drie dagen 
tijd werd het debuutalbum opgenomen.

Het bleek een prima entree voor tal van grote 
Europese festivals. In 2004 reist de band opnieuw 
naar Austin-Texas voor de opname van het tweede 
album ‘Night After Night’.  Ook voor het derde 
album de oversteek naar Jamestown in Texas 
gemaakt om ‘You Can Smile’ op te nemen en in 
te mixen. En inmiddels heeft hun 10e album het 
levenslicht gezien.

Eén van hun hoogte punten was de vertegen-
woordiging van Frankrijk op de International Blues 
Challenge in Memphis Tennessee.

Meer info: 
www.bigdez.com
      bigdezofficial

ROB TOGNONI (AU/DE)
Bavaria Vol Gas Stage: Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39, 5701 NS, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 16:15 – 18:00

Deze internationaal vermaarde bluesgitarist 
wordt ook wel “The Tasmanian Devil” genoemd, 
ver wijzend naar zijn geboortegrond in Australië. 
Met zijn swingende bluesrock speelde Rob Tognoni 
in de afgelopen 35 jaar zowat alle grote blues-
festivals ter wereld plat. Daarnaast leverde hij in 
het voorjaar van dit jaar zijn twintigste (!) album, 
genaamd “Catfish Cake”, af.

Zijn gevoel voor de bluesrock is vooral duidelijk 
door zijn geavanceerde speeltechniek. In zijn spel 
combineert hij klassieke rockelementen zoals 
power chords en riffs in de stijl van de rockgroep 
AC / DC met de blue. Zijn muziek is vooral beïnv-
loed door muzikanten als BB King en Jimi Hendrix, 
evenals de reeds genoemde band AC/DC. Blues-
rock met ballen dus!

Meer info: 
www.robtog.com
      robtog
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BLUES KITCHEN
LOKAAL 42
Speciaalbier - Muziek - Streetfood -
Proeverijen - Kunst
Lokaal 42 is een speciaalbiercafé en 
streetfood restaurant centraal gelegen aan 
de markt in Helmond. Het is de tweede 
woonkamer voor levensgenieters, speciaal-
bier liefhebbers, cultuursnuivers en muz-
iekfanaten. Een plek waar iedereen zich kan 
laten verrassen door een unieke bierkaart, 
een heerlijke lunch én diner.
Naast speciaalbier en streetfood is Lokaal 
42 ook een culturele broedplaats, met o.a. 
op iedere zondag middag live muziek, van 
blues tot funk, flamenco tot rock, keuken-
tafelsessies, kunstlokaal en proeverijen

Blues Kitchen
Tijdens de Bluesroute zal ook op zondag de 
keuken open zijn voor heerlijke hotdogs en 
nacho’s.

Openingstijden:
woensdag 12:00
donderdag 12:00
vrijdag 12:00
zaterdag 12:00
zondag 14:00

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

HARLEM LAKE  
Blues Kitchen: Lokaal42, Markt 42, 5701 RL, Helmond
Vrijdag 29 oktober 2021 van 20:00 - 22:00

Jong, ambitieus, oprecht, passievol en krachtig. Heel 
veel meer woorden heb je niet nodig om Harlem 
Lake te beschrijven. Het vijftal heeft een unieke 
formule: een sterke frontvrouw met een uniek 
gevoel voor tekst en emotie, een karaktervolle 
gitarist die meeslepende verhalen vertelt met zijn 
instrument, een ingenieuze toetsenist/componist/
arrangeur die fungeert als muzikale steunpilaar op 
het podium met daarachter een ijzersterke ritme-
sectie die de verantwoordelijkheid draagt voor de 
basis van de muziek.

Wat in 2017 begon als jamband, onder de naam 
Dave Warmerdam Band, is inmiddels uitgegroeid 
tot Nederlands meest belovende bluesrock band. 
In 2019 wonnen zij de Dutch Blues Challenge, 
brachten een live album uit en verrasten het 
Amerikaanse publiek tijdens de International Blues 
Challenge in Memphis. Onder meer de Ameri-
kaanse bluesheld Walter Trout was gecharmeerd 
door hun optreden, en zodoende staat Harlem Lake 
in zijn voorprogramma in 013.

De roots van de band liggen in de bluesmuziek 
maar door de invloeden van o.a. Joe Bonamassa 
en Tedeschi Trucks Band is hun geluid verbreed 
tot een stevige bluesrock sound met een vleugje 
soul en americana. Zij zoeken de randen op van 
de blues en zijn met hun jonge leeftijd een frisse 
aanwinst voor dit aloude genre. Desalniettemin 
doen ze de blues eer aan en schuwen niet om ook 
op een popfestival te laten horen waar ze vandaan 
komen.

Meer info: 
www.groovetown.nl/harlemlake
      harlemlakeband

PHILLIP KROONENBERG
Blues Kitchen: Lokaal42, Markt 42, 5701 RL, Helmond
Zaterdag 30 oktober 2021 van 17:00 - 18:45

Philip Kroonenberg, een man met legendarische 
status. De twee bekendste bands waarin hij heeft 
gezeten zijn de nu weer actieve Freelance Band en 
Personnel die hij begon met collega singer-song-
writer Ad Vanderveen. Vanaf midden jaren negentig 
kunnen we spreken van een solocarrière van 
Kroonenberg, die hij met vier verschillende bands 
(*) voortzet tot op de dag van vandaag. Met het 
emotioneel diepgaande album Some More Time 
debuteert de veteraan glorieus op het Excelsior 
Recordings label.

Meer info: 
www.philipkroonenberg.com
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THE MATT PROJECT (IT/USA)  
Blues Kitchen: Lokaal42, Markt 42, 5701 RL, Helmond
Zaterdag 30 oktober 2021 van 20:00 - 21:45

The Matt Project is internationaal bekend, met 
verschillende liveshows in heel Europa en in New 
York, in de legendarische club “The Bitter End” (vaak 

aanwezig als headliners tijdens de weekenden), 
maar ook met samenwerkingen van het kaliber 
Steve Greenwell (producer van Joss Stone), Renee 
Neufville (RH Factor), Will Lee (CBS Orchestra), 
Frank McComb en anderen. Sinds multi-instrumen-
talist-zanger Jury Magliolo zich aansloot bij de band 
gaat het helemaal als een speer. Magliolo werdf 
derde op X-Factor 2009, en hij opende concerten 
voor Jamiroquai, Alicia Keys en vele anderen.

Meer info: 
www.themattproject.com
      themattproject2014

JEFFREY HALFORD & THE HEALERS (USA)
Blues Kitchen: Lokaal42, Markt 42, 5701 RL, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 14:30 – 16:15

De Californische gitarist en singer-songwriter 
Jeffrey Halford maakt samen met zijn band The 
Healers trefzekere melodieuze bluesy rootsrock. 
Halford staat bekend om zijn effectieve muziek 
waarbij melodie en emotie centraal staat. Filmische 
teksten en messcherpe gitaarlicks maken het 
geheel compleet tot de ideale soundtrack van een 
mooie roadmovie.

Jeffrey Halford
Met het venijnige en tegelijkertijd uitgebalanceerde 
soul-blues-album Rainmaker en het eenvoudigere 
en groovy achtste album Lo-Fi Dreams maakte 
Halford een comeback in de scene. Halford mag 
grote artiesten met wie hij eerder het podium 
deelde, zoals Taj Mahal, Los Lobos, Etta James, The 
Radiators, Robert Earl Keen, John Hammond, Augie 
Meyers, Dave Alvin en Chuck Prophet tot zijn fans 
noemen!

Meer info: 
www.sunvalleyrecords.com/band/jeffrey-halford
      jeffreyhalfordandthehealers

BARRELHOUSE 
Blues Kitchen: Lokaal42, Markt 42, 5701 RL, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 17:00 - 18:45

Sinds hun bestaan wordt Barrelhouse geroemd om 
de energieke, enthousiaste live optredens met als 
middelpunt de krachtige warme stem van Tineke. 

De Blues, de eerste opnames werden zo’n honderd 
jaar geleden gemaakt, in het diepe Zuiden van de 
VS. Een zanger met alleen zijn gitaar. De blues is 
niet meer weg te denken uit de jazz en de popmu-
ziek. Sinds vijfenveertig jaar haalt Barrelhouse de 
inspiratie uit de blues, speelt de blues, maar zoekt 
zijn weg ook over de paden van de folk, country, 
jazz en soul. Klein en verstild, en rijk en uitbundig, 
centraal altijd de intrigerende, warme stem van 
Tineke. In vijfenveertig jaar heeft Barrelhouse meer 
dan 2000 concerten gespeeld. Maar ieder concert 
heeft de inzet en het enthousiasme alsof ’t het 
eerste concert is.

Meer info: 
www.barrelhouse.nl
      barrelhouse.nl

STEVEN TROCH BAND (BE)
Blues Kitchen: Lokaal42, Markt 42, 5701 RL, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 19:30 - 21:15

Hohner ambassadeur Steven Troch is een muzikaal 
polyglot, hij zingt zoals hij het meent, blaast 
bad-ass-harmonica en schrijft zijn eigen songs. 
Deze winnaar van twee internationale harmo-
nica wedstrijden haalt zijn inspiratie van de oude 
bluesmasters en muzikanten zoals Gary Primich, 
William Clarke, Steve Baker en Joe Filisko. Steven 
omhelst de opwindende akoestische en versterkte 
bluessounds van Chicago en combineert ze met 
verschillende invloeden waar hij altijd nog een 

persoonlijke touch aan toevoegt. Hij verbaasde 
critici en publiek met zijn rechttoe rechtaan muziek 
en wordt opgemerkt voor zijn eigen interpreta-
ties van bluesmateriaal. Hij heeft verschillende 
internationale artiesten begeleid (Gene Taylor, Ina 
Forsman, Rene Trossman, Roland, James Harman, 
Bill Sheffield, enz.) en speelde harmonica op meer 
dan 15 albums.

Zijn nieuwe groep, simpelweg “Steven Troch Band”, 
bestaat uit topmuzikanten en samen zetten ze een 
dijk van een sound neer. Het is rootsmuziek vanuit 
een klassiek uitgangspunt maar daar wordt vervol-
gens wel een heel originele draai aangegeven. 
Gitarist Matt T Mahony durft met zijn spel buiten 
het geijkte bluesstramien gaan, Liesbeth Sprangers 
legt de vetste bas grooves neer en drummer Bernd 
Coene schudt een variatie aan solide ritmes uit zijn 
polsen. Zonder twijfel maakt Steven Troch Band 
deel uit van de Europese bluestop.

Meer info: 
www.steventrochband.com
      steventrochharmonica 
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LOGISTIC FORCE BASCULE STAGE
CAFÉ-BAR DE BASCULE

De Bascule is een warm bruincafé met 
ruim twintig soorten bier op de tap en ruim 
zeventig soorten bier op fles. Er hangen 
verschillende schermen binnen en buiten 
waar altijd je favoriete sportwedstrijden op 
uitgezonden worden. Neem plaats op het 
ruime terras aan het mooie Havenplein in 
Helmond en geniet van lekkere hapjes. Re-
gelmatig vinden hier evenementen plaats.

Vind De Bascule ook op Facebook en 
Instagram.

Bascule is 7 dagen per week geopend. Voor 
actuele openingstijden kijk op social media 
van Bascule.
 
MUZIEKCAFÉ HELMOND 
ZUID KONINGINNEWAL 39 
5701 NS HELMOND 
WWW.MUZIEKCAFEHELMOND.NL
WWW.FACEBOOK/HELMOND.MUZIEKCAFE

THE HOOCHIES 
Logistic Force Bascule Stage: Café-Bar De Bascule, Havenweg 8-14, 5701 RS, Helmond
Vrijdag 29 oktober 2021 van 19:00 - 20:45

The Hoochies is een kwartet dat bestaat uit: ‘Lut’ 
Luttik (ex-Drippin’ Honey) achter de bas; Chiel ten 
Vaarwerk (Cuban Heels) op drums; Richard Koster 
(Cuban Heels), zang en harp; Roelof Meijerink (ex- 
Memo Gonzalez), gitaar. Bekende namen in de 
Nederlandse blueswereld en allemaal nemen ze 
een hele dosis ervaring mee. Ervaring die op het 
podium tot uiting komt in lekkere volvette blues.

Ze hebben samen één grote passie: ongepolijste 
blues. Vette, rauwe blues in de traditie van Little 
Walter en The Red Devils gebracht door ervaren 
rotten uit de Nederlandse top blues scene.

Meer info: 
      The-Hoochies

GAELLE BUSWEL (FR)
Logistic Force Bascule Stage: Café-Bar De Bascule, Havenweg 8-14, 5701 RS, Helmond
Vrijdag 29 oktober 2021 van 21:30 - 23:15

Gaelle Buswel maakte snel naam in haar geboor-
teland Frankrijk. In de afgelopen jaren heeft ze 
een aantal prijzen en boekingen gewonnen op 
de belangrijkste, grote bluesfestivals van het 
land. Zowel Cognac Blues Passions als Cahors 
Blues Festival hebben haar verwelkomd op hun 
hoofdpodia waar ze credits heeft gedeeld naast Taj 
Mahal, Vintage Trouble, Eric Bibb, The Cranberries 
en zelfs Iggy Pop. 
Ze blijkt tevens een geweldige singer-songwriter 
die duidelijk zelfverzekerd is en openstaat voor 
invloeden, met een boeiende, strakke supportband, 
altijd gehuld in een lichte, bluestint die van de 
randen flitst.

Zonder twijfel heeft deze dame een echte 
toekomst in de muziekwereld en is ze al populair 
gebleken in het VK en een groot deel van Europa.

Meer info: 
www.gaelle-buswel.fr
      GaelleBuswel.OfficialFanPage
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MR. BOOGIE WOOGIE & THE BLISTERS  
Logistic Force Bascule Stage: Café-Bar De Bascule, Havenweg 8-14, 5701 RS, Helmond
Zaterdag 30 oktober 2021 van 16:15 - 18:00

Mr. Boogie Woogie & The Blisters is de naam 
van de nieuwe band van pianist/zanger Eric-Jan 
Overbeek, oftewel “Mr. Boogie Woogie”.

Hard drivin’,  old school Rhythm & Blues met een 
New Orleans twist, zo laat zich de stijl van deze 
band het best omschrijven. Een kwintet met een 
ijzersterke ritmetandem, een spetterende blazers-
sectie en met de piano in de hoofdrol. Uiteraard 
mogen daarbij de nodige Boogie Woogies niet 
ontbreken. Sterkste kracht van deze jonge band 
(2018) is ongetwijfeld het enorme plezier dat van 
het podium afspat tijdens een optreden. Of het nou 
gaat om een kleine of grote zaal, veel of weinig 
publiek, Mr. Boogie Woogie & The Blisters hebben 
altijd plezier in wat ze doen. En dat steken ze zeker 
niet onder stoelen of banken! Voeg daar aan toe dat 
ieder een meester is op zijn eigen instrument en je 
hebt een goede basis voor een geslaagde avond.

Meer info: 
www.mrboogiewoogie.nl
      Mr.BoogieWoogieandtheBlisters

EMILY H.
Logistic Force Bascule Stage: Café-Bar De Bascule, Havenweg 8-14, 5701 RS, Helmond
Zaterdag 30 oktober 2021 van 19:00 - 20:45

“The blues 
is nothing 
but a good 
man feelin’ 
bad.”. Nou 
de blues is 
nog wel veel 
meer. Meer 

divers. En niet alleen voor mannen. Ook niet alleen 
over je treurig en triest voelen. Emily H. is pas 20 jaar 
jong, duidelijk geen man en vol van leven, enegie en 
vreugde. Al geselecteerd door het Utrechtse  conserv-
atorium, een veelgevraagd zangeres en songwriter bij 
de wereld vermaarde Wisseloord studio’s. 

In Amersfoort ‘talk of the town’en opgepikt door 
promotors van het Flirtin’ With The Blues Festival. 
Emmelien (haar echte naam) is de dochter van super 
muzikant Tony Hilbers, die overleed toen ze 1 was. 
Muzikanten rondom Tony bleven contact houden met 
het gezin. Ze zagen gelijk haar talent en voedden en 
koesterden dat. 

Nog maar net  13 won zee en school wedstrijd met 
haar versie van “Jolene”, een lastig nummer om te 
zingen.  Roland Jenster – doorgewinterd profes-
sioneel muzikant – was een van de vrienden van 
Tony. Hij begon haar les te geven en te coachen en 
is de bandleider van haar  band The Blues Explosion. 
Op haar 16e maakte Emilyy met deze kanjers een 
overdonderend debuut op het grote “Rabobank Jazz 
Festival”. 

Genoeg geschiedenis: het draait allemaal om 
haar stem! Emily kan een nummer echt brengen 
met geweldige dictie, emotie en charisma, zelden 
gehoord bij zulke jonge zangers. Alle insiders zijn er 
van overtuigd dat er binnenkort in veel meer steden 
over haar gepraat gaat worden. Emily H kijkt vooruit 
vol jeugdige energie en optimisme. Die boodschap 
gecombineerd met die die houding wil ze overal gaan 
brengen…

Meer info: 
      EmilyH.andthebluesexplosion

STARLITE CAMPBELL BAND (UK) 
Logistic Force Bascule Stage: Café-Bar De Bascule, Havenweg 8-14, 5701 RS, Helmond
Zaterdag 30 oktober 2021 van 21:45 - 23:30

Starlite Campbell Band bestaat uit het echtpaar 
Suzy Starlite en Simon Campbell en werkt samen 
met enkele van ‘s werelds beste muzikanten als 
een viertal doordrenkt van Britse blues - denk aan 
Peter Green’s Fleetwood Mac, John Mayall’s Blues-
breakers en vroege Led Zeppelin. Met eigentijdse 
originele nummers geïnspireerd door het echte 
leven en echte mensen, hebben ze een geluid en 
sfeer die doet denken aan het midden van de jaren 
60 tot begin jaren 70 - de hoogtijdagen van de 
muziek.

Starlite en Campbell, die trouwden na een werve-
lende muzikale romance, brachten hun debuut-
album ‘Blueberry Pie’ uit dat wereldwijd lovende 
recensies kreeg en een prestigieuze nominatie 
voor Beste Album in de European Blues Awards.

Meer info: 
www.starlite-campbell.com
       starlite.campbell

CHICAGO CAPITOLS
Logistic Force Bascule Stage: Café-Bar De Bascule, Havenweg 8-14, 5701 RS, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 14:00 - 15:45

Met zang, bluesharp, gitaar, drums en bas speelt 
CC vette rhythm and blues uit de windy city van het 
midwesten in de jaren vijftig en zestig. Blues met 
een dikke en volle hoofdletter. Met o.a. songs van 
de grote legendes zoals Howlin Wolf, 

Willie Dixon, Junior Wells, Sonny Boy en Muddy 
Waters. De Chicago Capitols worden gevormd door 
frisse en enthousiaste muzikanten uit onder andere 
the Vibrotones, Hoodoo Monks, Stepping Stone, 
Mississippi Delta Brothers en Ray Stepien trio.

De bandleden speelden de afgelopen jaren op 
ongeveer alle Blues festivals en routes in Neder-
land. Van Moulin Blues naar Paaspop en van 
Kwaddendame naar o.a. Culemborg Blues, Bospop 
en Swing Wespelaere in België. Zo ook van de 
Bluesnacht in Assen, Wilhelmina Bluesplein tot het 
Wiekse witte blues van Maastricht en op de boot 
van Blues on the River in Rotterdam naar Texel 
Blues. In het poppodium en club circuit speelden 
ze oa supports voor the Paladins, Brain Setzer 
Orchestra, the Hoax, Andre Williams, Jon Spencer, T 
99, Seatsniffers, Kenny Wayne Sheperd en als heat 
up bij de return van de Red Devils bij hun KING 
KING comeback na 25 jaar met Dutch bluesmaster 
Big Pete.

Meer info: 
      CapitolsBlues
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BOOGIE BOY AND HIS WOODIES (BE)
Logistic Force Bascule Stage: Café-Bar De Bascule, Havenweg 8-14, 5701 RS, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 16:30 - 18:30

Muziek is ontegensprekelijk de rode draad in het 
leven van Paul Ambach/Boogie Boy. Al van kinds-
been af werd die er met de pap ingegoten en nu na 
al die jaren, wanneer een ander zijn welverdiend 
pensioen zou consumeren, beklimt hij nog steeds 
podia over heel de wereld en omarmt hij het 

publiek. Voor en zelfs tussen de massa, dansend 
op tafels, zwetend als een rund, schreeuwt hij de 
longen uit zijn lijf. De ziel eruit - zonder remmen 
- geen tegenhouden aan. Elke show ontaardt in 
een volksfeest waar iedereen uit de bol gaat. De 
toeschouwers worden deelnemers als Boogie Boy 
hen kneedt tot een zingende en dansende massa. 
Er is geen ontsnappen aan, hij ment je. De man 
ademt muziek, beleeft muziek en leeft van muziek. 
Hij zelf noemt het “Koach”, de ‘Drive’.

Boogie Boy stond al eens of vaker op Blues Peer, 
North Sea Jazz Festival, en Montreux Jazz Festival. 
Maar de lijst met namen met wie hij samen 
gespeeld en gewerkt heeft, die is ontzagwekkend.

Meer info:
www.boogieboy.be
      boogieboylive

VANDEVEN BAND
Logistic Force Bascule Stage: Café-Bar De Bascule, Havenweg 8-14, 5701 RS, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 19:15 - 21:00

VandeVen Band is een van de weinige authentieke 
Rhythm ’n Blues bands in Nederland. De band werd 
opgericht in 1999 en bouwde al snel een reputatie 
op met hun zeer energieke live optredens. 

Pianist en zanger Clemens van de Ven is de 
centrale figuur van de band. Zijn karakteristieke 
rauwe vocalen en zijn krachtige pianostijl geven de 
band een heel eigen sound. Bovendien is Clemens 
een performer met veel uitstraling. Maar ook de 
andere doorgewinterde muzikanten behoren tot de 
top van Nederland. Gitarist Harry Hardholt, saxofo-
nist Arend Bouwmeester en de jonge Kroatische 
drummer Sin Banovic vormen een ijzersterk geheel.

De muziek van VandeVen is gebaseerd op de 
Rhythm ’n Blues muziek uit New Orleans van 
artiesten als Dr.John, Fats Domino en The Meters, 
maar met een heel eigen stijl en interpretatie.

Meer info: 
www.clemensvandeven.nl
      VandevenBand
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SUGAR QUEEN BLUES BAND (USA/BE/NL)
Five Corner Stage: Grandcafé De Vijfhoeck, Kamstraat 26, 5701 PW, Helmond
Vrijdag 29 oktober 2021 van 20:00 - 21:45

Michele,  bekend als Sugar Queen, is een veelzij-
dige Amerikaanse vocaliste en songwriter, die de 
blues vertolkt in Europa, de VS en Azië en momen-
teel gevestigd is in België/Nederland.
Aan het begin van haar muzikale carriere studeerde 
Michele klassieke piano en ontving daarvoor 
een studiebeurs. Haar familiewortels liggen in 
Noord-Florida waard ze een natuurlijke interesse 
ontwikkelde voor gospel en blues. Trouw blijvend 
aan haar blues en gospel “roots”, deed ze optre-
dens in kerken in de zuidelijke VS. Al toerend door 
verschillende delen van de VS, werd zij uitgekozen 
om op te treden tijdens het historische “Mandela 
Released” -evenement. Gedurende haar tijd in 
de VS, werkte Michele ook als dirigent/ vocaliste 
voor verschillende gospel en klassieke koren in 
Kentucky, Ohio, Indiana en West Virginia.

In 2016 richtte Michele “Sugar Queen” op. Het 
was een samenwerkingsverband van Belgische 
en Nederlandse bluesartiesten en natuurlijk de 
Amerikaanse Sugar Queen. De ambitie van de 
band is om het  Chicago blues geluid te vertolken. 
De debuut-CD  340 Blues bereikte de nummer 4 
positie van de Chicago Blues Roots Music Charts 
met 5 debuutnummers ranking in de top 10 en 
bleef 12 weken in de hitlijsten.  

Met de release van dit lang verwachte 2021 album 
‘Better Days’ verkent Sugar Queen in een persoon-
lijk verhaal haar Afrikaans- Amerikaanse roots. 
Sugar Queen zingt over deze rijke geschiedenis in 
haar unieke Chicago blues stijl.

Meer info:
www.sugarqueenblues.com
      SugarQueenBlues

FIVE CORNER STAGE
GRANDCAFÉ DE VIJFHOECK
ETEN, DRINKEN EN ONTMOETEN

Grand Café De Vijfhoeck is de hotspot in het 
centrumgebied van Helmond met 29 bieren 
op de tap, waaronder een aantal eigen 
bieren, en 200 bieren op fles. De Vijfhoeck 
bierfamilie bestaat uit een pilsner, Vijfhoeck 
1515 (een blond bier van hoge gisting) en 
een Kasteelbier. Maar ook liefhebbers van 
lekkere cocktails en mooie gin tonics komen 
hier aan hun trekken.

Geniet van de goede keuken met uitslui-
tende verse producten in combinatie met 
gezellige muziek / live optredens / diverse 
activiteiten. Elke eerste donderdag van de 
maand vindt de Bingo Mania, gepresenteerd 
door Nel Tijgervel, plaats en elke laatste 
donderdag van de maand staat de drukbe-
zochte pubquiz  met een absolute topquiz 
klaar. Voor sportliefhebbers worden op een 
groot scherm van 3,5 x 3,5 meter de belan-
grijke sportevenementen live in HD kwaliteit 
uitgezonden. Genieten van de keuken van 

De Vijfhoeck en La Bocca Grande bij u thuis? 
Ook dat is mogelijk gemaakt met de afhaal- 
en bezorgservice.

Bij mooi weer is het genieten op het terras 
met uitzicht op de Traverse of in de naast 
het pand gelegen terrastuin.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 16.00 tot 23.00 uur 
Vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 02.00 uur 
Zondag van 12.00 tot 23.00 uur
 
GRAND CAFÉ DE VIJFHOECK
KAMSTRAAT 26
5701 PW, HELMOND 
WWW.DEVIJFHOECK.NL 
WWW.FACEBOOK.COM/DEVIJFHOECK.NL
www.instagram.com/grandcafe_devijfhoeck

FIVECORNERSTAGE
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TRAVELLIN’ BLUE KINGS (BE)
Five Corner Stage: Grandcafé De Vijfhoeck, Kamstraat 26, 5701 PW, Helmond
Zaterdag 30 oktober 2021 van 17:45 - 19:30

Travellin’ staat er niet toevallig, de vijf heren 
dweilden met hun respectievelijke bands bijna heel 
Europa af. Je kon hen op festivalpodiums vinden in 
Noorwegen, Zweden, Polen, Duitsland, Frankrijk, 
Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en uiter-
aard ook in elke uithoek van de Benelux.

Deze dragster raast nog steeds op zelfgebrouwde 
kerosine soundgewijs van Texas tot net niet de 
West Coast, over New Orleans en Memphis naar 
Chicago en in één ruk door tot in het Londen van 
de Brit Blues. De heren vinden hun inspiratie in vele 
muziekjes en doen er wat mee. Een zelfgepend 
repertoire, aangevuld met een paar chirurgisch 
precies gekozen covers, dat mag je andermaal 
van deze band verwachten. Gebracht met tonnen 
energie en enthousiasme.

Meer info:
www.travellinbluekings.com
      Travellinbluekings

THE BLUES KINGS
Five Corner Stage: Grandcafé De Vijfhoeck, Kamstraat 26, 5701 PW, Helmond
Zaterdag 30 oktober 2021 van 20:30 - 22:15

The Blues Kings spelen bijna alleen eigen werk en 
houden zich niet vast aan de standaard twaalf-ma-
ten-blues. De muziek is spetterend, ruig, broeierig, 
meeslepend en hypnotiserend. De band heeft als 
basis blues uit de 40-50er jaren. Big Road Blues of 
Stroll-Blues, zo zou je hun stijl kunnen omschrijven. 
Veel lekkere grooves en originaliteit blijft het 
publiek verrassen. 

The Blues Kings opgericht in 2004, heeft inmid-
dels een nieuwe bezetting. Harm van Essen is een 
jonge, zeer gedreven purist en speelt in diverse 
bands. Fred speelt al vanaf de jaren 70’ en scoorde 
al begin jaren 80’ een bescheiden hit met een cover 
van’Razzle Dazzle’. Jan-Joris toerde oa. met Gerhard, 
Robert Lighthouse. Herbie was in 2013 nog winnaar 
van de Dutch Blues Challenge en mocht Nederland 
vertegenwoordigen in Memphis.

Meer info: 
      The-Blues-Kings

THE ROADRUNNERS (BE)
Five Corner Stage: Grandcafé De Vijfhoeck, Kamstraat 26, 5701 PW, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 15:15 - 17:00

Wanneer Blues Magazine zegt dat The Roadrun-
ners “een echte kanjer” is, en Het Nieuwsblad hen 
vergelijkt met “de groten der aarde”, dan is dat 
omdat zanger/gitarist Wim Degezelle, drummer 
Seppe Donvil en bassist Dirk Michielse de blues
doen rocken als geen ander. 
 

De doorgroefde stem en het vurige gitaarspel van 
Wim worden ondersteund door de niet te stoppen 
trein die Seppe en Dirk samen zijn. Niet moeilijk 
dat ze ronduit furore maakten in Crossroads, bij 
Kid’s Rhythm ‘n’ Blues Kaffee, op het Antwerp Blues 
Festival en op Blues Schoten dit om er maar een 
paar te noemen.
De typische “The Roadrunners-sound” is een 
smeltpot van blues, rock, funk en country en is 
binnenkort ook in albumvorm beschikbaar want 
de groep werkt momenteel hard aan hun eerste 
album. You’ll be blown away…

Meer info:
www.theroadrunners.be
      Band.TheRoadRunners

BELLABLUES
Five Corner Stage: Grandcafé De Vijfhoeck, Kamstraat 26, 5701 PW, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 18:00 - 19:45

BellaBlues is een nieuwe Nederlandse band gefor-
meerd rond zangeres Ellen Vosters. Ellen heeft haar 
roots niet in de blues, maar ze kan wel terugkijken 
op een zeer rijke rock historie. Haar rauwe stem is 
bij uitstek geschikt voor “Blues and More” en met 
haar aanstekelijke uitstraling is deze dame een frisse 
wervelwind voor de diverse blues podia.

Gitarist van de band is Johan Hakkens. Deze 
geschoolde gitarist heeft een achtergrond in met 
name klassieke muziek en Country en heeft meer 
dan 30 jaar ervaring op de podia in binnen- en 
buitenland. Johan is gitaarleraar en kunstschilder en 
dit multitalent hangt zelfs met een van zijn schilde-
rijen in het Rijksmuseum. Frankie V is de gepokt en 
gemazelde Hammond Guy waar BellaBlues lang 
naar heeft gezocht. Hij zorgt voor een smaakvolle 
invulling met zijn super Hammond sound. Frankie is 
al jaren een begrip in de Blues. Als sideman heeft hij 
de afgelopen jaren menig binnen- en buitenlandse 
bluesartiest begeleid. Drummer Ad Rozen is het 
kloppend hart van de band. Of het nu om shuffles, 
rock of funk gaat, Ad heeft alles in huis om Bella-
Blues voort te stuwen. Ad is de drummer van Jeremy 

and the Groovebreakers geweest. Ad is het school-
voorbeeld van een luisterende drummer. En als 
professionele geluidsman weet hij ook hoe een band 
moet klinken. En is meteen het technische geweten 
van BellaBlues. De man met de basgitaar is Rob 
B. Met zijn specifieke geluid, ofwel zijn knorrende 
sound, legt hij een heerlijke saus over de band. 

Met een kleine 150 jaar aan ervaring is BellaBlues 
toch weer iets volledig nieuws aan het firmament. 
Deze band staat garant voor een onvergetelijke 
swingende avond met een stel rasmuzikanten!

Meer info: 
www.bellablues.nl
      BellaBlues2019
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BOOKS, BITES & BLUES STAGE
LUNCH- EN EETCAFÉ DE BIEB

De ideale plek om te relaxen, studeren, of 
te werken! 
Voor een heerlijk bakje koffie/thee of een 
lekkere lunch heten Martijn en Kim van 
Lunch- en Leescafé De Bieb je van harte 
welkom in hun zaak! Met de hoge kwaliteit 
van de producten en het brede lunchassor-
timent weten ze de veeleisende consument 
uitstekend te bedienen. Ook voor Take Away 
en voor Catering biedt Lunchen Leescafé De 
Bieb volop mogelijkheden.

LUNCH- EN LEESCAFÉ DE BIEB
WATERMOLENWAL 11 
5701 RV, HELMOND 
WWW.DE-BIEB.NL
WWW.FACEBOOK.COM/LUNCH-EN-LEES-
CAFÉ-862846070465682

HERBIEBLUES & WILLIE B
Books, Bites & Blues Stage: Lunch- en Leescafé De Bieb, Watermolenwal 11, 5701 RV, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 13:00 - 14:00 + op Kop vd Markt bij Il Borgo 14:45 – 15:30

Al 25 jaar speelt Herbie mondharmonica. Als 
muzikant speelde Herbie o.a. in High Temperature 
en The Blues Kings. Geïnspireerd door o.a. Louis 
Jordan, Little Walter en Sonny Terry, speelt en zingt 
Herbie zijn eigen originele versie van de Blues! In 
2013 was Herbie de winnaar van de Dutch Blues 
Challenge en vertegenwoordigde hij Nederland bij 

de International Blues Challenge in Memphis. De 
muziek van Herbie laat zich het beste kenmerken 
als New Old Stock Blues. Als Herbieblues (Harmo-
nica one-man band) trekt Herbie door het hele land 
maar treedt hij ook op als duo samen met Willie B.

Willie B. staat al jarenlang garant voor kwaliteits-
blues uit de jaren ’30,’40 en ‘50.  
Hij begeleidt zijn eigen soul-volle zang met een 
unieke fingerpicking-stijl waarbij groove en solo’s 
centraal staan. Zelfs als hij op zijn one-string 
gitaar speelt krijgt hij menigeen aan het dansen.
Zijn repertoire bevat nummers van o.a. Muddy 
Waters, Big Bill Broonzy, Brownie McGhee, 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 2019 waren Willie en Herbie de winnaars van het 
NK straatmuzikanten.

Meer info: 
www.herbieblues.nl
      oldstockblues
      willieb.bluesparrow

 
VERBRAAK & VAN BIJNEN
Books, Bites & Blues Stage: Lunch- en Leescafé De Bieb, Watermolenwal 11, 5701 RV, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 14:30 - 15:15 + 15:45 – 16:30

Twee singer-songwritende multi-instrumentalisten 
met ‘roots’ die verwantschap tonen met blues, 
country en Americana uit het diepe zuiden.

Naast het begeleiden van artiesten als Freek de 
Jonge, Claudia de Breij, Paul Haenen, Rob de Nijs 
en Ralph de Jongh werd het hoog tijd voor Joost 
Verbraak (sousafoon, trompet en percussie) en 
Jan van Bijnen (zang, banjo en slidegitaar) om zelf 
vooraan in de spotlight te staan.

Meer info: 
www.verbraakvanbijnen.nl
      verbraakvanbijnen
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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 verbind, zoals de Global Goals mensen, 
organisaties, verenigingen en landen met elkaar verbind.  

De blues is gevoelsmuziek brengt je even weer met 2 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, recyclen, FairTrade, hergebruik van grond-
stoffen, verminderen van afval, ontwikkelingssamenwerking en nog veel meer. 

Op zondag 31 oktober kunnen platenliefhebbers hun hart ophalen bij Robbie’s 
Record Vinyl platenbeurs.   Vinylplaten: enkel iets voor hipsters en vijftigers met 
een midlifecrisis? Al lang niet meer! Tegenwoordig draait iedereen wel eens graag 
een plaatje, of dat B.B. King is of Buddy Guy. Kom gezellig naar de vinyl platen- 
en CD beurs voor en door liefhebbers.

Diverse werelden werken samen. Op zondag 31 oktober zal de FairTrade en Global 
Goals Markt van 12.00-17.00 uur plaats vinden. Op de Markt in het centrum van 
Helmond. Te midden van de Bluesroute. Om de bezoekers van het centrum te laten 
zien dat muziek, duurzaamheid en Global Goals eigenlijk al heel lang met elkaar 
verweven zijn.

Zin om de laatste trends in kleding, je favoriete luchtje, de hipste sneakers of 
dat ene bijzondere boek te scoren? Dat kan want de winkels zijn ook op zondag 
31 oktober geopend van 12.00-17.00 uur.

D i verse  werelden met  
veel  overeenkomsten 

zondag 31 oktober

Logistic Force Vol Gas 
Stage (BR-Logo)

Blues Kitchen (BR-Logo) Logistic Force Harbour 
Stage (BR-Logo)

Bavaria Bascule Stage (BR-
Logo)

Five Corner Stage  (BR-
Logo)

Plan B Stage (BR-Logo) Shopping Blues Stage

Muziekcafé Lokaal 42 Franske Bascule Vijfhoeck Plan B Elzas Passage

The Hoochies

JJ Sharp
& The

SaltyDog Harlem Lake Sugar Queen 
19:00 - 20:45 Blues Band

P15 (USA/BE/NL)
19:30 - 21:15

P5 Freek
Volkers Band 20:00 - 21:45

20:00 - 22:00 Gealle P21
P11 Buswel (FR)

The 
BluesBones 21:00 - 22:45

(BE) P35
21:30 - 23:15

P15
22:00 - 23:45

P5

HerbieBlues

14:00 - 15:00
P51

HerbieBlues

Storing! 15:30 - 16:30
Mr. Boogie P51
Woogie &

the Blisters
16:00 - 17:30 Phillip 

P6 Kroonenberg
16:15 - 18:00

P16 Travellin' 
Straight Up Blue Kings (BE)

Hogs 17:00 - 18:45
P11

18:00 - 19:30 Emily H. 17:45 - 19:30
P6 P22

Saverio Robbert
Maccne & Duijf

32Blues The Matt Double Ace
Project (AR) 19:00 - 20:45
(IT/USA) P16 Blues Kings

19:30 - 21:15 19:30 - 21:15
P35 P49

20:00 - 21:45 20:00 - 21:45
P7 P12

Starlite 20:30 - 22:15
Little Boogie Campbell P22

Ben Boy Blues Band (UK)
Granfeldt (FI) Band

21:45 - 23:30
22:00 - 23:45 P17

22:15 - 00:00 P36
P7
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14:30 14:30
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16:30 16:30
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18:30 18:30

15:00 15:00
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17:00
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18:00 18:00

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30
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23:30 23:30

00:00 00:00

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00
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 MUZIEKCAFÉ  LOKAAL 42  FRANSKE  BASCULE  VIJFHOECK  PLAN B  ELZAS PASSAGE

BLOKKENSCHEMA VRIJDAG EN ZATERDAG

FIVECORNERSTAGE
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BLOKKENSCHEMA ZONDAG

Bavaria Vol Gas Stage 
(+BR-Logo)

Blues Kitchen (+BR-Logo) Logistic Force Harbour 
Stage (+BR-Logo)

Logistic Force Bascule 
Stage (+BR-Logo)

Five Corner Stage Plan B Stage (+BR-Logo) Church of Blues (+BR-Logo) Sligro House of Blues (+BR-
Logo)

Muziekcafé Lokaal 42 Franske Bascule Vijfhoeck Plan B Speelhuis Cacaofabriek

Big Dez
(FR) Dirty Five (BE) Chicago Guy Verlinde &

Capitols The Artisans of
Jeffrey Solace (BE)

Halford & The
13:45 - 15:30 Healers (USA)

P8 14:00 - 15:45 14:00 - 15:45 The 14:00 - 15:45
P36 P17 Roadrunners P43 Copperhead

14:30 - 16:15 (BE) County
P12

Rob Sweet Mary 15:30 - 16:45
Tognoni Boogie Boy 15:15 - 17:00 Jane P41
(AU/DE) Ticket West and his P23

Barrelhouse Woodies (BE)

16:15 - 18:00 16:15 - 18:00 Hilltop
P8 P49 Howlers

16:45 - 18:30 16:30 - 18:30 BellaBlues
17:00 - 18:45 P37 P18 17:30 - 18:45

P13 P41
Electric
Hollers

VandeVen 18:00 - 19:45
Steven El Camino Band P23
Troch

18:45 - 20:30 Band (BE)
P9

19:15 - 21:00
19:30 - 21:15 19:30 - 21:15 P18

P13 P37
Marcel

Scherpenzeel
Band

21:15 - 23:00
P9

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

Borrelbar De Haven St. Lambertuskerk Bobby's Beach Global Market Shopping Blues Stage Books, Bites & Blues Stage 
(+BR-Logo)

BUITENPODIUM Market 
Stage

BUITENPODIUM Veestraat 
Stage

Borrelbar De Haven St. Lambertuskerk Bobby's Bar Global Market Elzas Passage De Bieb Bij Il Borgo Bij Van Oorschot

Acoustic Fuzz Gumbo & HerbieBlues Rolling John Burki
the Munk & Willie B Beat Machine Duo

13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00
P53 P51 P25 13:00 - 14:15 P52

Elijah Gospel P53
Choir

Gumbo & John Burki Verbraak Cleanhead and 
14:00 - 15:15 the Munk Duo & HerbieBlues Barefoot

P47 Rob Orlemans 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 Van Bijnen & Willie B  P25 14:30 - 15:30
and Half Past P51 P52 14:45 - 15:30 P52

Midnight 14:30 - 16:00
P25 Rolling

Veldman Cleanhead and Beat Machine Acoustic Fuzz
15:00 - 16:45 Barefoot

P45 16:00 - 17:00 15:45 - 17:00 16:00 - 17:00
P52 P53 P53

16:00 - 17:45
P39 Nienke 

Dingemans

17:30 - 19:00
P45

AGENDA TIP:
BLUESROUTE HELMOND

EDITIE 2022
VINDT PLAATS OP 
VRIJDAG 28 T/M

ZONDAG 30
OKTOBER 2022

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

MUZIEKCAFÉ LOKAAL 42 FRANSKE BASCULE VIJFHOECK PLAN B SPEELHUIS CACAOFABRIEK BORRELBAR 
DE HAVEN

ST. LAMBERTUS-
KERK

BOBBY’S BAR GLOBAL MARKET ELZAS PASSAGE DE BIEB BIJ IL BORGO BIJ VAN 
OORSCHOT

FIVECORNERSTAGE STAGE
Market STAGE

Veestraat

AGENDA TIP:
BLUESROUTE HELMOND

EDITIE 2022
VINDT PLAATS OP
VRIJDAG 28 T/M

ZONDAG 30
OKTOBER 2022

GLOBAL
MARKET
GLOBAL
MARKET
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BOBBY’S BAR
HELMOND

BOBBY’S BAR
KLEINE BERG

BOBBY’S BAR
STRATUMSEIND

BOBBY’S BOAT
SPANJAARDSGAT

BOBBY’S BAR
DEN BOSCH

STEENWEG 11, HELMOND

KLEINE BERG 40, EINDHOVEN

STRATUMSEIND 27, EINDHOVEN

KRAANSTRAAT 7, BREDA

SNELLESTRAAT 46, DEN BOSCH

INFO@BOBBYS-BAR.NL  |  WWW.BOBBYS-BAR.NL  |

THE BEST GIN&TONIC EN COCKTAILS!

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. Het hotel is tevens huiscateraar 
van BR voor artiesten, organisatie en alle hardw-
erkende vrijwilligers.

De 10-jarige-jubileumeditie van Bluesroute Hel-
mond 2021 zal plaatsvinden op vrijdag 29, zaterdag 
30 en zondag 31 oktober. Geniet tijdens dit gratis 
bluesfestival in Helmond van 2 overnachtingen op 
een comfortabele kamer incl. ontbijt en diner voor 
maar €119,- per nacht!

- Aankomst vrijdag of zaterdag
- Exclusief toeristenbelasting en parkeren
Boek dit arrangement voor het Bluesroute week-
end o.v.v. bluesroute 2021 via welcome@westende.
nl of bel naar 0492-524151

HOTEL RESTAURANT 
ST. LAMBERT
Markt 2, 5701 RK, Helmond
Telefoon: 0492 678 911

Dit gezellige hotel ligt op nog geen acht minuten 
lopen van het station van Helmond. Elke zaterdag 
loopt u zo de markt op vanuit het hotel en dageli-
jks kunt u genieten van een hapje en een drankje 
op het terras.

Het restaurant is een feest op zich. De gerechten 
op de menukaart zijn verrassend en altijd bereid 
met verse ingrediënten. Bij Hotel Restaurant St. 
Lambert kan iedere Bourgondiër zijn hart ophalen!

Dit hotel is overigens al jarenlang een trouwe 
sponsor van Bluesroute Helmond.

Meer info: www.st-lambert.nl

Meer info www.westende.nl/hotel-arrangementen 

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

Fletcher Wellness-Hotel Helmond biedt je sfeer, 
rust en luxe faciliteiten voor het hele gezin. Tegen 
betaling vertoeven in de fitness, heerlijk ontspan-
nen in BLUE Wellnessresort Helmond of gezellig 
bowlen: het kan allemaal. Tevens kan je genieten 
van culinaire hoogstandjes bij Restaurant Grill 
Factory op Suyt.

Meer info: www.wellnesshotelhelmond.nl
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1 2 4

5
6

7

8

3

9

10

11
12

13

14

15

16 17

18

19

1. Speelhuis

2. Bobby’s Beach

3. Elzas Passage 

4. Franske

5. Bascule

6. Plan B

7. Borrelbar De Haven

8. Podium Oude Aa

9. Bieb

10. Lokaal42

11. Lambertuskerk

12. Podium Il Borgo

13. Vijfhoeck

14. Muziekcafé

15. Cacaofabriek

*** nieuw ***
de bluesroute-infostand
locatie: Steenweg 5, Helmond
Bij de infostand kunnen bezoekers terecht voor algemene informatie. Daarnaast kunnen er deze 
programmaboekjes gehaald worden. Bands kunnen er hun merchandise aanprijzen. Ook Bluesroute 
heeft een mooi assortiment aan merchandise. Op zondag is er EHBO aanwezig.

De openingstijden zijn:
VRIJDAG  17:00 – 22:30
ZATERDAG 14:00 – 23:00
ZONDAG  12:00 – 21:30

16. Infostand

17. Hotel Westende

18. Platenbeurs

19. Fairtrade & Global Goals 
markt

Parkeren 
Auto
Camper
Fiets

SPEELLOCATIES

Station Helmond
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BOOKS, BITES & BLUES STAGE
café franske
Voor een heerlijk bakje koffie/thee of een 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 gezel-
ligheid is er nog steeds. Het is voor veel 
mensen nog altijd “hun” tweede woonkam-
er. 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 borrele

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

FREEK VOLKERS BAND
Logistic Force Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond 
Vrijdag 29 oktober 2021 van 21:00 - 22:45

Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan in 
uiteenlopende muzieksoorten als jazz, filmmuziek, 
Nederpop en hardrock besloot gitarist/zanger Freek 
Volkers, dat het tijd werd om zijn eigen bluesband 
op te richten. Samen met zijn broer Eddie Volkers 
(drums) werd de Freek Volkers Band opgericht 
waarin ook bassist Ivo Sonneveld en gitarist Gerard 
Koot zitten.

Meer info:
www.freekvolkersband.com
      VolkersBand

SAVERIO MACCNE & DOUBLE ACE (AR)
Logistic Force Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond
Zaterdag 30 oktober 2021 van 19:30 - 21:15

Saverio Maccne is een Argentijnse blues & rockgita-
rist, zanger en songwriter, geboren en opgegroeid 
in Buenos Aires. Maccne heeft een uniek krachtig 
geluid, dat rauwe vrijheid en dynamische kracht 
combineert met de nauwkeurigheid van zijn 
virtuoze gitaarvaardigheid.

De uniciteit van Maccne’s muziek is sterk 
gebaseerd op zijn brede en lange ervaring in 
vele muziekgenres en zijn talent om ze op een 
spectaculair originele en compromisloze manier te 
combineren. In de kern van zijn muziek hoor je de 
liefde voor Blues en Old Rock uit de jaren 60 en 70, 
gekruid met de precieze technieken van Jazz. 

Maccne’s muziek is een soort intense elektrische 
Blues, het is rauw en ongepolijst, het trilt een origi-
nele, bijna primitieve, felle kracht - en toch is het 
perfect gebalanceerd en precies; elke noot moet 
absoluut duidelijk zijn en elke toon moet een stukje 
van de ziel van de componist weerspiegelen.

Maccnes-muziek wordt beïnvloed door de grote 
iconen van Rock en Blues van hun tijd zoals; Eric 
Clapton, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan en uit 
de roots van Blues; Robert Johnson, Freddie King, 
Buddy Guy, Albert Collins; niet te vergeten Jazz 
en de unieke Charlie Parker. Ook de legendari-
sche gitaristen Joe Pass, Django Reinhardt en de 
Argentijnse Oscar Aleman. De bijdrage van de 
grote artiesten, samen met de ervaringen van het 
leven en de jarenlange oefening in het instrument, 
hebben een krachtige mix gecreëerd, beide onmis-
kenbaar en authentiek die het geluid van Saverio 
Maccne doet ontstaan.

Meer info: 
www.saveriomaccne.com
      saveriomaccneguitar
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LITTLE BOOGIE BOY BLUES BAND  
Logistic Force Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond
Zaterdag 30 oktober 2021 van 22:00 - 23:45

Het is dé droom van elke jonge muzikant, naar 
Amerika gaan, je idolen ontmoeten en samen op 
het podium je favoriete muziek spelen. Een vals 
paspoort gebruiken om de leeftijdsgrens in de 
clubs te omzeilen en door de artiesten Little Boogie 
Boy genoemd worden.

Dit is kort het verhaal van zanger/gitarist Hein 
Meijer, die in 1992 naar blues-mekka Chicago 
afreisde en zijn bijnaam verwierf om zijn jeugdige, 

opgewekte en enthousiaste verschijning.
“Muziek brengt mij ontzettend veel vreugde, 
zodoende sta ik altijd met een brede glimlach 
op het podium. Aangezien het publiek steevast 
“happy” wordt door onze muziek, wisselen we deze 
positieve energie met elkaar uit. Het één versterkt 
het ander, dat is nou Happy Blues!”, aldus Hein.

Little Boogie Boy is driemaal genomineerd voor 
de Dutch Blues Awards, in de categorieën beste 
gitarist en beste vocalist. Hij deelde het podium met 
artiesten als Magic Slim, T-Model Ford en 
Sam Carr, begeleide met de band o.a. John Primer, 
Nick Holt, Mojo Buford, Tail Dragger, Harmonica 
Shah, R.J. Mischo, Wallace Coleman, RIP Lee Pryor 
en was als eerste Nederlander te zien op het 
befaamde King Biscuit Festival in Helena, Arkansas.

Meer info: 
www.littleboogieboy.nl
      Little.Boogie.Boy

DIRTY FIVE (BE)
Logistic Force Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 14:00 - 15:45

Dirty Five is een meer dan graag geziene band 
die stilaan naam maakt in de Benelux live scene. 
Bluesy, funky, soulful en rockend speelplezier 
dendert retestrak van het podium af wanneer 
Dirty Five eigen songs en andere meeslepende 
rootspareltjes op het publiek loslaat. Hun origi-
nele, sprankelende playlist put uit de vele stijlen 
die tegen de blues aanleunen. Dirty Five haalt de 
mosterd bij de pre-war legendes van weleer, bij 
de seventies classics maar net zo graag bij ietwat 
jongere iconen. 

Hun nieuwe full album “Travelling Shoes” is organ-
isch gegroeid uit de groove en vibe die de band 
gaandeweg live heeft ontwikkeld. De sfeervolle, 
ietwat donkere songs op “Travelling Shoes” 
vertellen het fictieve relaas van de zwervende 
Johnny Browneyes die hals over kop valt voor 
de liefde van zijn leven. De songs verhalen over 
hoe hij zichzelf aan haar verliest en samen met 
zijn stapschoenen ook zijn wilde haren opbergt. 
Het is een verhaal over hoe hij bijna kapot gaat, 
uiteindelijk toch zijn demonen bezweert, zichzelf 
terugvindt en weer op pad gaat. How Blue Can You 
Get? 

Dit vijftal steekt moeiteloos elk breed publiek in 
de fik en bekoort met zijn strakke samenspel en 
respect voor het moedergenre even goed menig 
puristenhart en kennersoor.

Meer info: 
www.dirty5.be dirty5music

TICKET WEST
Logistic Force Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 16:45 - 18:30

Ticket West is een Nederlandse band rond de 
broers Pascal en Walter Wilhelm. Ze spelen West 
Coast Blues en zijn geïnspireerd door artiesten als 
T-Bone Walker, Pee Wee Crayton, William Clarke en 
Rod Piazza. 

In hun vroege tienerjaren luisterden beide jongens 
naar de bluesopnames die hun vader maakte van 
de radio. Pascal en Walter herinneren zich nog 
goed hoe ze in 1984, op het grote cassettedeck met 
grote spoelen, luisterden naar een radio opname 
van de TROS van een concert van Jimmy Johnson 
en Billy Boy Arnold live in het jazzcafé van Nick 
Vollebregt in Laren. De broers waren toen veertien 
en elf jaar. Vader Wilhelm kreeg even later van 
zijn vrouw twee elpees voor zijn verjaardag. Eentje 
was van Lightnin’ Hopkins, de andere was ‘King Of 
The Blues Guitar’ van Albert King. Dit laatste album 
wekte de interesse van Pascal Wilhelm, die op dat 
moment klassieke gitaarlessen volgde. Na een 
tijdje kende hij alle solo’s van Albert uit zijn hoofd. 

Pascal en Walter hadden twee vrienden, die ook 
broers waren en die drums en gitaar speelden. Met 
hun vieren begonnen ze een band, maar na een 
paar jaar besloten ze om er mee te stoppen. Pascal 
en Walter Wilhelm begonnen aparte carrières in 
de muziek, maar ze hadden altijd het gevoel dat 
ze vroeg of laat toch terug samen muziek zouden 
maken. Na meer dan dertig jaar kwam die dag. Hun 
interesse in blues lag nu bij de West Coast stijl. 

Meer info: 
www.ticket-west.com
      TicketWestBlues

EL CAMINO
Logistic Force Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond
Zondag 21 oktober 2021 van 19:30 - 21:15

Op een verlaten weg zitten 4 mannen in een 
roestbak. Andreas Carree zit met zijn handen te 
tikken op het dashboard. Jules van Brakel zit te 
pompommen op de maat van het getik van de 
motor. Arie Verhoef speelt luchtgitaar terwijl hij 
naar buiten kijkt. Robin van Roon zit  met het raam 
open te zingen terwijl  hij de ingevlogen vliegen uit 
zijn mondharmonica haalt. Vanuit de 8 track klinkt 
over de speakers de muziek van henzelf gebaseerd 
op hun voorliefde voor Westcoast blues, Americana 
en oude bluesgiganten.

Op weg naar een optreden om de laarzen met 
versleten hakken te laten schuifelen, stampen en 
swingen.

De bandleden zijn niet de minste. De ritmesectie 
(Andreas en Jules) zijn beiden geen onbekenden 
in het blueswereldje. Behalve de begeleiding van 
Amerikaanse bluesartiesten (Mike Welch, James 
Harman, Mitch Kashmar, Gary Primich) maakten zij 
ook furore met de King Mo Band. Arie Verhoef op 
gitaar is ook een oudgediende. Zo is hij bekend van 
The Nervous Fellas en ging op toernee met Sugar 
Ray Norcia.

Robin van Roon is al een tijdje bekend als Slim 
Robin.  Hij maakte deel uit van bekende blues-
bands en was te vinden met o.a. John Primer op het 
podium. Hij is 2x genomineerd voor beste harmoni-
caspeler door de Dutch Blues Foundation.
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BORRELBAR DE HAVEN
Sfeervol borrelen in huiselijke sfeer na het werk maar ook gezellig in het 
weekend. U bent ook van harte welkom voor uw feesten en bedrijfsborrels.

BORRELBAR DE HAVEN
HAVENWEG 28,
5701 RS HELMOND
WWW.BORRELBARDEHAVEN.NL
WWW.FACEBOOK.COM/BORRELBARDEHAVEN

VELDMAN
Borrelbar De Haven, Havenweg 28, 5701 RS, Helmond 
Zondag 31 oktober 2021 van 16:00 - 17:45

VELDMAN is een band die voortkomt uit de lande-
lijk bekende “The Veldman Brothers”.

Na het uiteengaan van de broers Gerrit en Bennie, 
besloot singer/songwriter Gerrit Veldman samen 
met de huidige bezetting, Mathieu van Uden 
(drums) en Tenny Tahamata (bass) de band voort 
te zetten.

Met het nieuw aangetrokken talent Matthijs 
Stauttener (keys) gaan ze de lijn door trekken.

Met nieuwe nummers, nieuwe website en nieuw 
management willen ze laten zien dat ze nog steeds 
bij de absolute blues top van Nederland behoren.

Meer info:
www.veldmanband.nl
      veldmanband
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COPPERHEAD COUNTY
Sligro House of Blues: Cacaofabriek, Cacaokade 1, 5705 LA, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 15:30 - 16:45

Copperhead County is een van de weinige bands 
in Nederland die zich volledig toelegt op Southern 
rock. 

De band werd in 2018 opgericht door een viertal 
gepassioneerde liefhebbers en werd later compleet 
gemaakt met de toetreding van frontman Corvin 
Silvester. Geïnspireerd door o.a. Blackberry Smoke, 
The Outlaws en vele anderen brengt de band zijn 
“footstomping and beer raising tunes”. 

Met vijf man sterk (En waar mogelijk 7 personen sterk, 
inclusief de achtergrond zangeressen) laat Copper-
head County zien wat ze in huis hebben: simpelweg 
een heerlijk portie onvervalste Southern rock.

Meer info:
www.copperheadcounty.com
www.nl.wikipedia.org/wiki/Copperhead_County
      copperheadcounty

HILLTOP HOWLERS 
Sligro House of Blues: Cacaofabriek, Cacaokade 1, 5705 LA, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 17:30 - 18:45

Onvervalste rootsmuziek rechtstreeks uit The 
Boogie Barn, een repetitie schuur gebouwd uit 
dikke veldkeien en afgepelde boomstammen die 
op een diep verscholen plek in de Achterhoek staat. 
Op deze plek werden de nummers van de band 
geschreven, geoefend en opgenomen en nu ligt er 
een gloednieuwe plaat ‘Gloria’ die de ziel van die 
Boogie Barn in zich draagt.

Southern Rock & Soul uit het oosten van het 
land. Muzikaal gezien ergens in het grensgebied 
tussen The Black Crowes, Rolling Stones en Lynyrd 
Skynyrd.

Met voormalige bandleden van: Jovink, Automatic 
Sam, Bloody Honkies, Backcorner Boogie Band.

Meer info: 
www.monkeyman.nl/portfolio/hilltop-howlers               
      Hilltop-Howlers

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 capac-
iteit 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 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 groov-
ende, 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 herken-
nen 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
CAFEFRANSKEHELMOND 
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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 
toneel tot dans, cabaret en natuurlijk muz-
iek. Het Speelhuis 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

GUY VERLINDE & THE ARTISANS OF SOLACE (BE)
The Church of Blues: Theater Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 5707 DZ, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 14:00 - 15:45

Het afgelopen decennium domineerde Guy 
Verlinde de Belgische blues scene en toerde 
met zijn band “The Mighty Gators” non-stop door 
Europa. Hij nam in 11 jaar 12 albums op en speelde 
in verschillende prestigieuze clubs en op inter-
nationale festivals waar hij de affiche deelde met 
grootheden als: BB King, John Fogerty, Tony Joe 
White, Santana, John Hiatt, Canned Heat, Jeff Beck ... 
In de afgelopen jaren tourde hij in kleine bezetting 
met de akoestische luistersongs van zijn album “All 
Is Forgiven” en liet zien dat hij naast de blues ook 
thuis is in de Americana muziek & het singer-song-
writer genre.

Het album Standing In The Light of a Brand-new 
Day is een nieuwe stap in zijn muzikale en 
tekstuele evolutie. Zijn liefde voor akoestische 
muziek blijft onveranderd, maar aangezien dit 
album meer gearrangeerd is, voelde hij de behoefte 
om extra muzikanten uit te nodigen om deze 
nummers live te spelen.

The Artisans of Solace zijn een schare topmuzi-
kanten waarmee hij in het verleden veel muzikale 
kilometers aflegde. De ritmesectie bestaat uit 
Karl Zosel en Benoit Maddens, die ook bij “The 
Mighty Gators” the backbone waren. Daarnaast 
vormen de twee veelzijdige multi-instrumenta-
listen Tom Eylenbosch en Olivier Vander Bauwede, 
die meesters zijn in het kleuren met klank, het 
muzikale sluitstuk van de band.

Het wordt een concert vol verhalen over liefde, 
verlies, hoop, wederopstanding … maar vooral over 
de positieve kracht van muziek. Een niet te missen 
concert met dromerige, akoestische, verhalende 
luisterliedjes die naar de keel grijpen.

Meer info:
www.guyverlinde.com
www.nl.wikipedia.org/wiki/Guy_Verlinde
      guyverlindemusic
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BOBBY’S BAR - BOBBY’S BEACH
Bobby’s Bar Helmond is een hippe en stijlvolle bar aan de Steenweg 
waar je kunt genieten van de beste cocktails en gin&tonics.

De barmedewerkers van Bobby’s Bar zijn 
gepassioneerd, goed opgeleid en staan 
iedere dag voor je klaar om de cocktail of 
gin&tonic van je dromen te maken. Het 
menu heeft voor ieder wat wils, veranderd 
elk seizoen en bevat ook heerlijke hapjes, 
bijpassend bij je drankje. Bobby’s Bar Hel-
mond is een gezellige bar waar je heerlijk 
kunt ontspannen met vrienden, familie of 
collega’s. Achter Bobby’s Bar vind je Bobby’s 
Beach, waar zondag 31 oktober de hele mid-
dag optredens op het stadsstrand zijn.

Bobby’s Beach is bereikbaar via de ingang 
van Bobby’s Bar aan de Steenweg of 
achterom via de Kromme Steenweg.

 

BOBBY’S BAR
STEENWEG 11
5707 CD HELMOND
WWW.BOBBYS-BAR.NL
WWW.FACEBOOK.COM/BOBBYSBARHELMOND 

ROB ORLEMANS & HALF PAST MIDNIGHT
Bobby’s Beach Stage: Bobby’s Bar, Steenweg 11, 5707 CD, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 15:00 - 16:45

De Nederlandse blues-rock formatie Rob Orlemans 
& Half Past Midnight behoort tot de 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 de Usa waar ook al twee 
albums zijn opgenomen. De band krijgt niet alleen 
keer op keer lovende kritieken van zowel de Neder-
landse als buitenlandse media maar laat ook het 
publiek laaiend enthousiast achter.

Rob Orlemans is zonder meer het “gezicht” van de 
band. Met zijn kenmerkende stijl wordt hij een van 
de beste blues-rock gitaristen genoemd. Zijn ietwat 
doorleefd stemgeluid en enerverend gitaarwerk is 
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,Ven-
geance,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 spetterende performance.

Het laatst verschenen album “Highway Of Love” 
bevat aanstekelijke goed doordachte songs met 
veel rock en blues invloeden en krijgt internatio-
naal fantastische recencies en is inmiddels buiten 
Europa ook in USA en Japan uitgebracht.
Momenteel werkt Rob Orlemans af en toe samen 
met Michael Katon (Knock Out Boogie Tour) en was 
o.a. ook te zien op de mainstage van Ribs en Blues.

Meer info:
www.halfpastmidnight.nl
      roborlemansHPM

NIENKE DINGEMANS 
Bobby’s Beach Stage: Bobby’s Bar, Steenweg 11, 5707 CD, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 17:30 - 19:00

Nienke Dingemans is een Nederlandse singer 
songwriter. Ze wordt gezien als 17-jarig bluestop-
talent maar haar muziek is veel breder: van blues 
tot soul en van country tot jazz.

Haar eerste single genaamd Tennessee River was 
het eerste blues-achtige nummer wat Nienke zelf 
heeft geschreven met haar gitaar. Na een tijdje op 
de plank te hebben gelegen heeft ze samen 

met Joost Verbraak en Jan van Bijnen het nummer 
opgenomen en uitgebracht. Ze zijn op het moment 
ook aan het werken aan een EP met nog een aantal 
eigen liedjes. Tennessee River is een blues/swamp 
nummer dat gaat over de hoop om je doelen te 
bereiken.

De Tennessee River staat dus voor dit doel maar 
ook voor de obstakels die men gaandeweg tegen 
gaat komen.

Begeleid door Jan van Bijnen (Freek de Jonge/Rob 
de Nijs), Joost Verbraak (Ralph de Jongh/Verbraak| 
van Bijnen) en Joris Verbogt (The Wild Century/
Bradley’s Circus) halen ze met hun muziek de 
Amerikaanse roots naar Nederland.

Meer info:
      Nienke Dingemans
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LAMBERTUSKERK GOSPEL STAGE

Dit is de moederkerk van alle Helmondse 
kerken: de H. Lambertus is patroon van de 
stad Helmond. Al in de Middeleeuwen stond 
op deze plaats aan de Markt een kerkge-
bouw. De Sint-Lambertuskerk is een kerk 
in neogotische stijl, gebouwd in de periode 
1856-1861 ter vervanging van de middeleeu-
wse kerk op dezelfde plaats.
De kerk, een driebeukige kruisbasiliek, werd 
ontworpen door architect Theo Molkenboer 
en wordt gekenmerkt door veelhoekige 
bakstenen pijlers en een achtkantige toren. 
De middeleeuwse toren van de voorganger 
bleef behouden maar kreeg een nieuwe 
buitenlaag met neogotische details en een 
nieuw achtzijdig bovendeel.

Het interieur van de Lambertuskerk bevat 
een hoofdaltaar van het atelier Cuypers in 
Roermond, een achttiende-eeuwse preeks-
toel gesneden in barokstijl en neogotische 
kerkbanken. Naast muurschilderingen van 
E. Perey bevindt zich in het gebouw een in 

1773 gebouwd barokorgel van de hand van 
G. Robustelly. In het torenportaal bevinden 
zich twee grafzerken uit de zeventiende 
eeuw.

In 2021 is de kerk gerenoveerd en zijn de 
muurschilderingen in de zijbeuken geres-
taureerd.

De Rooms Katholieke parochie Heilige Lam-
bertus is op 1 april 2011 opgericht als één 
van de ‘nieuwe parochies’ in het bisdom Den 
Bosch en omvat de volgende Helmondse 
wijken: Helmond-Centrum, Helmond-Oost, 
Helmond-Noord, Dierdonk, Brouwhuis en 
Rijpelberg.

Kerkstraat 54
5701 PM, HELMOND
WWW.HEILIGELAMBERTUS.NL
WWW.FACEBOOK.COM/PAROCHIEHEILIGELAMBERTUS 

ELIJAH GOSPEL CHOIR
Zondag 31 oktober 2021
14:00 – 15:15 Lambertuskerk-Gospel-Stage, Kerkstraat 54, Helmond

Bij Elijah worden traditionele Gospels gezongen 
met invloeden vanuit (o.a.) Soul en R&B. Het brede 
repertoire, varieert van traditionele gospelsongs en 
wereldberoemde soulhits tot bekende musical- en 
popsongs. 

Elijah heeft onder andere opgetreden tijdens 
de Uitmarkt in Amsterdam, is vaak te gast bij de 
traditionele kerstmarkt in Dordrecht en verzorgde 
backing vocals voor Marc Broussard, Chi Coltrane, 
Dani Wilde en Handsome Poets in o.a. Paradiso, De 
Melkweg en Luxor Live.

Elijah staat al jaren onder professionele leiding van 
dirigent Trea Kuijsten en pianist Govert van der 
Kolm. 

Elijah verzorgt ieder jaar optredens bij uiteenlo-
pende gelegenheden. Wij zingen onder meer op 
bruiloften, festivals, (bedrijfs)feesten en kerkdien-
sten, maar bijvoorbeeld ook bij uitvaarten en 
herdenkingsceremonies

Meer info:
www.elijahgospelchoir.com
      ElijahMusic
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plan b stage
Een nieuw hip café aan de gezellige haven van Helmond. 
Geopend in juni 2017 op de Havenweg en nu al een thuishaven 
voor jong en oud. 

Hier staan borrels, lekkere hapjes en fijne 
speciaal bieren centraal. Iedereen is welkom 
van donderdag tot zondag voor een hapje 
en een drankje. Minimaal een keer in de 
maand organiseren 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 Bleusroute 
Helmond. 

We zien jullie graag bij Plan B!

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

ROBBERT DUIJF
Plan B Stage: Plan B Horeca, Havenweg 18, 5701 RS, Helmond
Zaterdag 30 oktober 2021 van 19:30 - 21:15

Robbert Duijf (1974, Heerlen) is een gepassioneerd 
muzikant. Hij vertelt verhalen, samen met zijn 
gitaar, en gebruikt daarbij een typische traditionele 
fingerpicking stijl, gecombineerd met slide en 
meestal open tuning. Een mix van jaren 30 delta 
blues, gospel en jaren 60 Brits Amerikaanse folk. 
Puur, oprecht en vol overgave, voorzien van een 
frisse eigen draai.

Robbert won in 2019 de Dutch Blues Challenge en 
mocht daardoor Nederland vertegenwoordigen op 
de International Blues Challenge op Beale street in 
Memphis (USA) waar hij de halve finale bereikte.

Het eigen werk is geïnspireerd door Charlie Patton, 
Sun House en Robbert Johnson, maar ook door 
Michael de Jongh en Dave Van Ronk.

Meer info:
www.robbertduijf.com 
      Robbert-Duijf

SWEET MARY JANE 
Plan B Stage: Plan B Horeca, Havenweg 18, 5701 RS, Helmond
Zondag 31 oktober 2021 van 16:15 - 18:00

Sinds de oprichting in 2014 heeft Sweet Mary Jane 
als power trio een kleine 450 shows gedaan.
In veel zalen gespeeld in Nederland, Duitsland en 
België. En er stond nog veel meer op de lijst
voor 2020 en 2021.

En toen kwam Covid 19 en werd het na 15 maart 
2020 plots stil. In de corona periode 2020 heeft
Sweet Mary Jane toch nog zes optredens gedaan. 
Maar na 4 oktober 2020 werd het pas echt stil.
Om met muziek bezig te blijven heeft Fred van 
Willigen (mede oprichter) pak weg 185 songs

opgenomen op zijn zolderkamertje en deze op 
Facebook geplaatst. Te zien op de Sweet Mary
Jane Facebook page.

Nu Is Nederland weer open voor de muziek en dus 
ook voor Sweet Mary Jane. Sweet Mary Jane
heeft de laatste maanden niet stil gezeten en is er 
met nieuw bloed en uitbreiding in de band aan
een nieuw repertoire gewerkt. Het is minder een 
power trio en er is naast eigen werk wat meer
aandacht voor de blues. Dus ook werk van Junior 
Wells, Howlin Wolf, Gene Barge, Skip James en
Albert KIng. Natuurlijk wel allemaal in een Sweet 
Mary Jane jasje gestoken. Met enkele nummers
van Thin Lizzy wordt ook de Ierse oorsprong van 
Sweet Mary Jane niet vergeten.

Met deze veranderingen gaat Sweet Mary Jane in 
het laatste kwartaal van 2021 een vernieuwde
herstart tegemoet en wordt 2022 het jaar voor 
Sweet Mary Jane 3.0.

Meer info: 
      SweetMaryJane.nl
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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 koffie drink-
en, lunchen en dineren.

Op zondag 31 oktober 2021 kun je dus ge-
nieten 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

CENTRUM: HERBIEBLUES
Zaterdag 30 oktober 2021
14:00 – 15:00 + 15:30 – 16:30 
Shopping Blues Stage: Elzas Passage Watermolenwal 1, 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
      herbiebluesnl

CENTRUM: GUMBO & THE MONK 
Zondag 31 oktober 2021
13:00 – 14:00 Shopping Blues Stage: Elzas Passage Watermolenwal 1, Helmond
14:30 – 15:30 Global Goals / Fair Trade Market: Markt, Helmond

“A duo with a deep southern sound and a heart full 
of blues”

Gumbo & The Monk brengen de rauwe sound van 
de Mississippi Delta Blues. Met gepassioneerde 
zang en intens (slide)gitaarwerk op traditionele 
handgemaakte instrumenten zoals de Cigar Box 
Guitar, License Plate Resonator Guitar en Diddley 
Bow vertolkt het duo nummers van o.a. Robert 
Johnson, Son House, Mississippi John Hurt en 
vroege nummers van Muddy Waters, Howlin’ Wolf 
en John Lee Hooker. In een intieme (semi)akoesti-
sche setting waant het publiek zich in een originele 
Juke Joint in Mississippi.
Gumbo & The Monk brengen hun intense, intieme 
en doorleefde show op diverse podia en festivals 
binnen en buiten Nederland.

Als finalisten van Dutch Blues Challenge 2018 
zet dit duo hun missie voort om de sound van de 
‘oerblues’ weer te doen herleven.

“Gumbo & The Monk zijn echte puristen” Johan 
Derksen – Muziek Voor Volwassenen 

“Op hun zelfgemaakte instrumenten benaderen 
zij misschien nog het meest de echte, authentieke 
country blues” Cuby & The Blizzards Museum

Meer info: 
www.gumboandthemonk.com
      gumboandthemonk
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CENTRUM: JOHN BURKI DUO
Zondag 31 oktober 2021
13:00 – 14:00 Veestraat Stage: Kruising Veestraat / Oude Aa te Helmond
14:30 – 15:30 Shopping Blues Stage: Elzas Passage Watermolenwal 1, Helmond

Twee mannen met twee instrumenten, drie 
akkoorden en een koffer vol goeie songs. Het reper-
toire bestaat uit vele songs uit vervlogen tijden die 
gespeeld worden in het nieuwe millenium. 

Hou je van blues, dan ben je bij het John Burki Duo 
aan het juiste adres. Dans je liever je haar los op 
ouderwetse rock&roll? Daar weten deze heren ook 
wel raad mee. 

Het John Burki Duo is bijzonder goed op elkaar 
ingespeeld en is op veel verschillende venues 
op hun plek. In kroegen, muziekcafés, feesten en 
festivals weten ze altijd weer de voetjes van de 
vloer te krijgen en de tap te laten stromen. Dit alles 
kan op 220 volt, maar ook volledig akoestisch en 
mobiel! als bonus zijn het ook nog eens een stel 
leuke gasten!

Meer info:
www.johnburki.nl
      johnburkimusic

CENTRUM: CLEANHEAD & BAREFOOT 
Zondag 31 oktober 2021
14:30 – 15:30 Veestraat Stage: Kruising Veestraat / Oude Aa te Helmond
16:00 – 17:00 Shopping Blues Stage: Elzas Passage Watermolenwal 1, Helmond

Cleanhead & Barefoot brengen een aanstekelijke 
en  akoestische  mix van muziekstijlen uit Amerika.   
Het repertoire varieert van Blues uit de ‘Windy 
City’ Chicago tot Cajun & TexMex van de zuidelijke 
staten Louisiana en Texas. Dit duo gaat tijdens hun 
muzikale reis bovendien regelmatig door tijdzones.  
Hierbij bewerken de muzikanten blues-songs van 
Robert Johnson ( 30’er jaren ) , Zydeco-repertoire 
van Clifton Chenier en geven ze diverse zestiger 
jaren hits een Cajun-sfeer.

Cleanhead & Barefoot hebben – met de aanspre-
kende combinatie van twee stemmen, gitaar en 
akkordeon – reeds een indrukwekkende staat van 
dienst. Optredens werden verzorgd van Amsterdam 
tot Barcelona, tijdens festivals, kroegentochten en 
feesten. Hierbij kreeg accordeonist-zanger Michael 
Breukers zijn bijnaam ‘Barefoot’ toen bleek dat 
hij - bij dreigende oververhitting - het liefst zijn 

schoenen uittrekt en blootsvoets verder speelt.  
Samen met gitarist-zanger Cleanhead John staat hij 
garant voor een afwisselend en swingend optreden.

Meer info: 
www.cleanheadmusic.nl/cleanhead-barefoot

CENTRUM: ACOUSTIC FUZZ
Zondag 31 oktober 2021
13:00 – 14:00 Global Goals / Fair Trade Market: Markt, Helmond 
16:00 – 17:00 Veestraat Stage: Kruising Veestraat / Oude Aa te Helmond 

Speciaal voor Bluesroute Helmond zullen gitarist/
zanger Theo van Niel Jr. en gitarist/zanger Marlon 
Pichel, bekend van o.a. Electric Fuzz, in akoesti-
sche formatie de beste blues/rock/R&B classics 
vertolken.

Theo van Niel Jr. wordt al langer door diverse media 
beschouwt als een van de betere gitaristen van 
Nederland. Met een succesvolle loopbaan bij onder 
andere Mojo Man, Blues Hunters en als soloartiest 
heeft hij met zijn gitaarspel al vele hoge ogen 
weten te gooien.

Multi-instrumentalist Marlon Pichel heeft in zijn nog 
korte loopbaan al veel bereikt met o.a. zijn karakte-
ristieke drumspel en geweldige stem. 

Veel mensen hebben hier al van kunnen genieten 
bij o.a. King of the World, Bourbon Avenue en de 
Voice of Holland.

CENTRUM: ROLLING BEAT MACHINE
Zondag 31 oktober 2021
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-MU-
ZICOPTER 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
      RollingBeatMachine
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