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De 10e editie van 2021 kon door de corona-
pandemie maar net doorgaan op de door ons 
gewenste manier. Als één van de weinige 
festivals van Nederland mochten we met z’n allen 
genieten van de ruim 50 bands die Bluesroute 
Helmond programmeerde op zo’n 15 locaties. Een 
jubileumeditie om trots op te zijn, en dat zijn we 
dan ook! 

Deze editie zijn we er weer in geslaagd om de 
top van de Nederlandse blueswereld te program-
meren, aangevuld met een meer dan tien interna-
tionale toppers. Bijna alle fi nalisten van de Dutch 
Blues Challenge zullen hun opwachting maken.

We willen benadrukken dat de kleinere acts (in 
bezetting) bij de Elzaspassage, de Markt, bij van 
Oorschot Mode en bij Il Borgo geen kleine acts 
(in kwaliteit) zijn! Neem deze acts beslist op in 
je keuzelijst van band om te bezoeken! Het gaat 
om solisten en duo’s van de hoogste kwaliteit!

Dit jaar telt Bluesroute Helmond in aantal minder 
bands dan vorig jaar. Dit heeft onder andere te 
maken met het feit dat er enkele locaties een 
jaar hebben moeten overslaan vanwege diverse 
omstandigheden ontstaan door de coronacrisis 
Hopelijk kunnen we deze locaties volgend jaar 
wel weer toevoegen. De organisatie is er echter 
wel van overtuigd dat de kwaliteit van het 
programma en locaties dit jaar alsnog uitzon-
derlijk hoog is. 

Gelukkig betekent het niet dat er minder ruimte 
is voor de bezoekers want diverse locaties pakken 
uit met buitenpodia en extra tenten en overkap-
pingen.  

Verder is de Bluesroute-infostand verplaatst van 
de kanaalzijde van Hotel Golden Tulip West Ende. 
Bij de infostand kan je terecht voor ontzettend 
gave Bluesroute-merchandise, maar ook voor 
informatie over locaties, bands en het festival. Ook 
met andere vragen proberen we jullie te helpen.

En jawel! Bluesbock is weer terug! Deze keer 
van een echte Helmondse brouwerij, namelijk 
De Deftige Aap! 

Dit heerlijke biertje is verkrijgbaar bij de meeste 
locaties. Je herkent dit aan het Bluesbok-logo op 
de pagina van de locatie verderop in dit boekje.

Dit jaar is er op de Markt de gebruikelijk Vinyl 
Markt op zondag én het is weer koopzondag in 
het sfeervolle centrum van Helmond. Ga er 
beslist even een kijkje nemen.

Zoals elk jaar zal het weer lastig worden om 
alle bands op je wensenlijst te kunnen bezoeken. 
We hebben enkele tips ontvangen van bezoekers: 
1. Zorg dat je goed geïnformeerd bent. Stippel 
vooraf je route uit. 2. Mocht je richting een kleinere 
locatie wandelen voor een band, het is mogelijk 
dat het al vol is (misschien iemand op locatie 
appen?). 3. Sta je bij een vette band en overlapt 
deze een andere vette band? Misschien toch 
maar blijven waar je bent.

Nog een dankwoord: We willen onze locaties, 
sponsors en partners wederom enorm bedanken 
voor hun niet-afl atende steun, ook tijdens de 
Covid-19-periode. Vele dank voor onze grote 
groep enthousiaste vrijwilligers die sinds 
de vorige editie een steeds belangrijkere rol 
spelen. Zonder publiek geen festival dus ook JIJ 
enorm bedankt dat je er bent! En last but not 
least; natuurlijk bedanken we alle topbands en 
muzikanten voor de mooie muziek en de vette 
show op deze 11e editie van Bluesroute Helmond!

De organisatie wenst alle bluesfans en muziek-
liefhebbers uit binnen- en buitenland een mooie 
blues-ontdekkingstocht en veel blues-genot toe 
tijdens deze 11e editie van Bluesroute Helmond.

Namens de organisatie van 
Bluesroute Helmond 2022
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ONE WHITE DOG  
BAVARIA VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
VRIJDAG 28 OKTOBER 2022 VAN 19:30 - 21:30

One White Dog is de nieuwste - niet te missen- 
sensatie der bluesrock-bands.
Met eigen interpretaties van de ruigste nummers 
en nummers die beslist wat meer aandacht mogen.

Het frisse stemgeluid van Reindert Somers, 
de fi jnbesnaarde samenwerking tussen de 
beide gitaristen Sander Kaatee (slide)en Bas 
Paardekooper, krachtige ondersteuning van de 
ritmesectie van Taco Gorter (drums) en Peter 
Wassenaar (basgitaar bij o.a. Bram Vermeulen) en 
de beide aangevers Boris van der Lek (saxofoon 
bij o.a. Jules Deelder en Herman Brood) en Cary 
van Rheenen (mondharmonica) maken van 
iedere gelegenheid een sensationele rough blues 
belevenis.

De bands stond recent nog op Brielle Blues en 
Zoetermeer Bluesfestival. 

Meer info: 
      onewhitedogband

GREG IZOR (USA)
BAVARIA VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
VRIJDAG 28 OKTOBER 2022 VAN 22:15 - 00:00

Bluesharp-krachtpatser Greg Izor kan je het best 
omschrijven als een combinatie van Louisiana-
geest, Austin-soul en Chicago-hitte, en hij wordt 
dan ook erkend als een van de belangrijke nieuwe 
stemmen in de blues- en mondharmonicawereld. 
Met zijn veelgeprezen albums en opruiende 
live-optredens, heeft hij zichzelf gevestigd als een 
kracht waarmee rekening moet worden gehouden. 
De basis van Izor’s muziek is een diepgeworteld 
traditioneel geluid en wordt gevormd door de 
invloed van de harmonicameesters, evenals 
Louisiana blues, zuidelijke soul, swamp pop, vroege 
jazz en R&B. Zijn spel verlegt voortdurend de 
grenzen en toont het bewijs van de platen die hij 
in handen heeft gekregen en de groten waarmee 
hij door de jaren heen heeft gespeeld. Izor’s 
songwriting en spel zijn niet te missen doch uiterst 
herkenbaar, beschreven als “een breed muzikaal 
decor dat allerlei Amerikaanse rootsritmes omvat.”

Meer info: 
www.gregizor.com
      gregizormusic

BAVARIA VOL GAS STAGE
MUZIEKCAFÉ HELMOND
Muziekcafé is gelegen in het hartje van Helmond en is 6 dagen per week geopend (dinsdag 
gesloten). Met zo’n 200 uiteenlopende bands jaarlijks op het podium mag het Muziekcafé 
zich het meest actieve poppodium van Helmond noemen. Muziekcafé is een poppodium met 
overheidserkenning dat belangrijk wordt bevonden voor de landelijke infrastructuur op het 
gebied van livemuziek.

De muziekkeuze is breed georiënteerd met 
enige dominantie voor rock-gerelateerde 
muziek. Naast veel livemuziek is Muziekcafé 
Helmond ook al meer dan 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 bedien-
ing staat altijd open voor een interessant 
gesprek, en dat maakt Muziekcafé bij uitstek 
‘The Place to Be’. 

Muziekcafé is bovenal laagdrempelig en 
biedt livemuziek 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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JOSÉ RAMIREZ BAND (USA) 
BAVARIA VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 15:00 - 17:00

De uit Costa Rica afkomstige Jose Ramirez had in 
zijn thuisland al naam gemaakt toen hij besloot 
naar de VS te emigreren. Hij verkocht bijna alles 
wat hij had en verhuisde naar Florida. Daar wist hij 
meteen indruk te maken, hij werd lead-gitarist in de 
band van Lauren Mitchell, werkte zich een slag in 
de rondte en heeft de afgelopen jaren het podium 
gedeeld met grote namen als Buddy Guy, Anson 
Funderburgh, Mike Wheeler en Janiva Magness om 
er maar een paar te noemen. In 2020 eindigde hij 
met zijn band als tweede in de International Blues 
Challenge. 

Ramirez kreeg de kans om te tekenen bij het 
wereldberoemde platenlabel Delmark uit Chicago. 
Tijdens de opnamen werd hij op een aantal 
nummers begeleid door de zgn. Delmark All-Star 
Band, bestaande uit de legendarische 90 jaar oude 
bassist Bob Stroger samen Willie ‘The Touch’ 
Haynes (drums), Roosevelt Purefoy (Hammond B3) 
en Billy Flynn (gitaar), terwijl op een ander nummer 
de 93-jarige gitarist Jimmy Johnson meedoet. 

Meer info:
www.joseramirezblues.com
      thejoseramirezproject

RAYMUNDA
BAVARIA VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 17:45 - 19:15

Powerblues band Raymunda is met een formida-
bele mix van stevige Blues, Rock, een vleugje Soul, 
Country en Jazz. Geïnspireerd door o.a. Etta James, 
Bonnie Raitt, Jimi Hendrix en een heleboel Rock uit 
de 60s/70s, brengt de band met veel emotie en 
sensatie de Blues/Rock die het ene moment 
opzweept en het andere moment een gevoelige 
snaar raakt.

Raymunda Vervaeck is een ervaren blueszange res 
oorspronkelijk afkomstig uit Breda, maar nu 
woonachtig in Amsterdam. Ze is als vurige 
zangeres de spil van de groep, die vanwege haar 
rauwe strot soms vergeleken wordt met Janis Joplin. 

Haar groep bestaat verder uit de excellente lead 
gitarist Martin Waliana, ritmegitarist Stephan Bijl, 

bassist Robin Kraag en drummer Tim Koning. In 
oktober 2022 wist Raymunda zich nog te plaatsen 
voor de fi nale van de Dutch Blues Challenge. 

Meer info: 
      Raymunda.V

MUDDY WATERS TRIBUTE BAND
BAVARIA VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 20:00 - 21:45

Het doel van deze tributeband is om de sfeer en 
het karakter van de Muddy Waters Blues Band te 
brengen. Het gaat vooral om het eigen geluid, het 
gevoel en de groove in o.a. Mannisch Boy, I’m Your 
Hoochie Coochie Man en Baby Please Dont Go. Met 
een goede dwarsdoorsnede van het repertoire, wat 
Muddy en zijn band in die jaren speelde, neemt 

The Muddy Waters Tribute Band het publiek mee 
in de sfeer en vibe van één van de belangrijkste, 
invloedrijkste en bekendste blues artiesten en 
diens band die er ooit bestaan heeft. Centraal staat: 
het geluid van de jaren 70 en vroege jaren 80, toen 
Muddy Waters constant over de wereld tourde en 
eindelijk werd gezien en behandeld als de groot-
heid die hij in werkelijkheid was. 

Indien mogelijk wordt het optreden van de Muddy 
Waters Tribute Band ondersteund met livebeelden 
van de originele Muddy Waters Blues Band uit 
verschillende tijdperken.

Meer info:
www.thomastoussaint.wixsite.com/mwtb2021
      MuddyWatersTributeBand

VANESA HARBEK BAND (AR)
BAVARIA VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 22:30 - 00:00

Blues Queen Vanesa Harbek is een uit Argentinië 
afkomstige zangeres, gitariste en trompettiste. 
Vanesa Harbek is in Nederland nog niet zo bekend 
maar als het aan haar ligt komt daar snel verand-
ering in.

Ze brengt een unieke mix van Blues, soul, rhythm 
and blues, swing, tango, jazz, rock and roll en latin. 
Ze heeft een veelzijdige en krachtige stem en 
beweegt zich comfortabel in verschillende muziek-
stijlen. Ze is een natuurtalent op de gitaar. 

Haar voortreffelijke techniek en solide geluid 
vormen een perfecte combinatie voor haar virtuos-
iteit en kwaliteit als performer.

Ze toerde door Argentinië en andere landen, 
waaronder internationale jazz-, blues- en tango-
festivals in Mexico, Ecuador, Duitsland, Polen, Italië, 
Spanje, Zwitserland, Slowakije, Ibiza, Paraguay, 
Colombia, Brazilië en Chili. Ook gaf ze ontelbare 
Guitar Clinics in Argentinië, Chili, Mexico, Ecuador 
en Polen.

Meer info: 
www.vanesaharbek.com.ar/
      vanesaharbekbluesband
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SEAN CHAMBERS
& THE SAVOY BROWN BACKING BAND (USA)
BAVARIA VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 16:30 - 18:15

Guitarist Magazine “One Of The Top 50 Blues 
Guitarists Of The Last Century”.

Chambers heeft een geheel eigen stijl, ongeëven-
aard door geen enkele andere bluesartiest.

Sean Chambers, geboren in Florida, begon zijn 
carrière in de Blues in 1998 toen hij toerde met de 
legendarische Hubert Sumlin als zijn gitarist en 
bandleider tot 2003. Naast de gitaarinvloeden van 
Sumlin, vormen ook Henrix en SRV zijn inspiratie.

Chambers heeft samengewerkt met een verschei-
denheid aan bluesmuzikanten, waaronder Derek 
Trucks, Gregg Allman, Kim Simmonds, Tab Benoit, 
Jeff Healey, Leslie West, Rick Derringer, Pat Travers, 
Kim Wilson, Bobby Bland, Walter Trout, Big Bill 
Morganfi eld, Koko Taylor, Ike Turner en Robert Cray.

Meer info: 
www.seanchambers.com 
en.wikipedia.org/wiki/Sean_Chambers_(musician)
      seanchambersmusic

RALPH DE JONGH BAND
BAVARIA VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 19:00 - 20:30

Is zeer waarschijnlijk één van de hardst werkende 
songwriters van Nederland. Een hardwerkende 
songwriter die aan kwaliteit niets inlevert, laat 
dat duidelijk zijn. Vorig jaar bracht hij nog een 
dubbelaar uit en eerder dit jaar drie cd’s met 40 
nieuwe, eigen nummers. De lovende recensies 
met vijf sterren vlogen ‘m om de oren. Originele en 
authentieke muziek rechtstreeks vanuit het hart. 
Dat voel je, dat beleef je en dat vergeet je nooit 
meer. “Een van de beste songwriters van Neder-
land” – Music Maker Magazine “Het is werkelijk een 
sensatie om deze charismatische blonde god aan 
het werk te zien” – Het Parool.

Ralph is kunstschilder, afgestudeerd fi losoof en 
blueszanger. Zijn voorbeelden zijn The Rolling 
Stones, Big Joe Williams en Cuby + Blizzards. Door 
die laatste band is hij ontdekt en Harry ‘Cuby’ 
Muskee, singer-songwriter van Cuby + Blizzards, 
omschrijft hem als een echt rauw talent met een 
geweldig gevoel voor blues. Zijn sound is niet 
verbonden aan een bepaalde blues era, want Ralph 
kiest niet snel voor de makkelijke route, maar laat 

zich liever inspireren door muziek van onder 
andere Robert Johnson, Son House, Elmore James 
and Muddy Waters. 

In de afgelopen jaren alleen al heeft hij een groot 
aantal albums opgenomen, zowel solo als met 
band. Geen enkele show is hetzelfde. Er zit voor 
elke bluesliefhebber wel wat bij. 

Meer info: 
www.ralphdejongh.com
      ralph.music.dejongh

TWELVE BAR BLUES BAND
BAVARIA VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 14:00 - 15:45

Toen Jan J. Scherpenzeel aka J. J. Sharp en Kees 
Dusink in 2005 de 12BBB oprichtten hadden ze 
ongetwijfeld in hun achterhoofd dat dit niet zomaar 
een meeloper van een bluesband zou worden. 
Gelijk kregen ze want toen hun debuut CD: ‘The 
Blues Has Got Me’ in 2006 op de markt werd 
gegooid was hun naam in Nederland en daarbuiten 
reeds gemaakt.

Op 29 mei 2015 viel het slotakkoord voor de legen-
darische 12BBB na 10 succesvolle jaren; 4 prachtige 
Cd’s, diverse awards en honderden optredens in 
binnen- en buitenland. De muziek van 12BBB wordt 
op de blues radiostations nog steeds wereldwijd 
gedraaid en de bekeken live opnames op YouTube 
exploderen zowat. De afgelopen jaren werd de 
stroom van aanvragen om de band nog een keer 
bij elkaar te brengen steeds groter. Ook bij de 
bandleden onderling werd het gemis steeds sterker 
en hebben gezamenlijk besloten aan de vraag te 
voldoen. 

De Twelve Bar Blues Band speelt voornamelijk 
eigen werk(!) en haalt daarbij haar inspiratie uit 
de Chicagoblues. Onder aanvoering van super-
tandem Jan J. Scherpenzeel, alias J.J. Sharp (Lead 
Vocals&Harmonica) en Kees Dusink, (Lead&Slide 
guitar) weet de band bij ieder optreden publiek 
en organisatoren versteld te doen staan van de 
hoge kwaliteit en de ultieme bluessfeer zoals je 
die in een kroeg in Chicago of New Orleans zou 
verwachten. De samenwerking tussen deze twee 
grootmeesters blijkt onwaarschijnlijk goed uit te 
pakken. Als componisten duo staan ze aan de basis 
van bijna het gehele 12BBB repertoire en ook op de 
bühne weten de twee elkaar blindelings te vinden 
en de muziek naar grote hoogten te stuwen. Verder 
heeft 12BBB een rhythmsectie die op zich al de 
moeite waard is om eens goed voor te gaan zitten. 
Bassist Patrick “Sideburn” Obrist,  drummer Jeffrey 
van Duffelen en 2e gitarist Peter Langerak vormen 
samen de hechte basis van 12BBB. 

Meer info: 
      Twelve-Bar-Blues-Band 
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AFTERPARTY BLUESROUTE HELMOND 2022:
ROBBERT FOSSEN BAND
BAVARIA VOL GAS STAGE: MUZIEKCAFÉ, ZUID KONINGINNEWAL 39, 5701 NS, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 21:15 - 23:00

De zeskoppige Robbert Fossen (Blues) Band 
bestaat al sinds 2006. De stijl en het repertoire is 
veelal gebaseerd op de Chicago Blues, maar de 
band is meer de breedte in gegaan. Er zijn er in de 
Robbert Fossen Band ook soul-, gospel- en rhythm 
& blues invloeden te horen. 

In de band maar liefst drie Blues Award winnaars: 
Robbert Fossen (beste blueszanger), Pascal 
Lanslots (beste organist) en Eduard Nijenhuis (beste 
drummer). Daarnaast heeft Robbert twee keer de 
Dutch Blues Challenge gewonnen en Nederland 
vertegenwoordigd op de prestigieuze International 
Blues Challenge in Memphis, alwaar hij als eerste 
en enige Nederlander ooit de fi nale behaalde.

De Robbert Fossen Band neemt het publiek mee 
op een muzikale reis langs de brandhaarden der 
Amerikaanse muziekgeschiedenis. Een muzikale 
reis van Chicago naar New Orleans en weer terug...

Een topafsluiter van de 11e editie van Bluesroute 
Helmond. Op naar 2023!

Meer info: 
      robbertfossenband

ARTHUR EBELING
GASTROBAR DE KADE, HAVENWEG 4A, 5701 RS, HELMOND (LET OP! NIEUWE LOCATIE!)
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 16:00 – 18:00

Arthur Ebeling is in Nederland, en ver daarbuiten, 
bekend als een van de meest authentieke, geweld-
ige. allround rhytm & blues gitaristen/singer-song-
writers. Hij wordt bewonderd om zijn intrigerende 
en diverse technieken, zijn overtuigende en 
duidelijke liefde voor zijn Gretsch gitaar, zijn muziek 
en wat hij doet op het podium.

Arthur neemt zijn publiek mee op een verrassende 
reis vol met hoogtepunten, met een mix van rhytm 
& blues, rock & roll, country-blues, met een jazzy 
sausje. Zowel eigen nummers als covers. Hij deelt 
de soul met Ray Charles, de ruigheid met Tom 
Waits en de rock ‘n’roll met Eddie Cochran. Met zijn 
band (doorgaans: contrabas, percussie en saxofoon) 
is het niet van deze wereld wat er gebeurt op het 
podium.

Arthur heeft al overal gespeeld in Nederland, de 
USA, Rusland, Brazilië, België en Frankrijk. Hij 
deelde het podium met Taj Mahal, Buddy Guy, Ann 
Peebles en Joan Armatrading.

Meer info: 
www.arthurebeling.nl/
www.nl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Ebeling

GASTROBAR DE KADE
Uitkijkend over het water, heeft Gastrobar 
De Kade één van de mooiste terrassen 
van Helmond.

Gastrobar De Kade werkt met de beste 
groenten van gepassioneerde boeren, 
verse vis en vlees van lokale leveranciers, 
kortom met kwaliteitsproducten.

Gastrobar de Kade is een plek waar je kan 
genieten van “tasting gerechtjes” voor 
diegene die alles lekker vindt en graag 
van meer wil proeven. Een luxe borrelp-
lank om samen te delen of heerlijke lunch 
of diner plates. Daarnaast zijn er heerlijke 
wijnen op het menu, waaronder de eigen 
huiswijn LUX. Ook worden er lekkere spe-
ciaal biertjes en huisgemaakte cocktails 
geserveerd!

Voor privéfeest of zakelijke 
gezelschap is er op de eerste etage ruimte.

Gastrobar De Kade is open
 voor lunch, diner & sharing”

GASTROBAR DE KADE
HAVENWEG 4A
5701 RS HELMOND
DEKADE-HELMOND.NL
WWW.FACEBOOK.COM/
DEKADEHELMOND/ 
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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 livemuziek, van blues 
tot funk, fl amenco tot rock, keukentafelsess-
ies, kunstlokaal en proeverijen.

Blues Kitchen
Tijdens de Bluesroute zal op zaterdag en 
zondag de keuken open zijn voor heerlijke 
“Karma Kebab”.

Openingstijden:
Woensdag 15:00
Donderdag  15:00
Vrijdag   15:00
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/ 
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NATHAN JAMES TRIO (USA) 
BLUES KITCHEN: LOKAAL42, MARKT 42, 5701 RL, HELMOND
VRIJDAG 28 OKTOBER 2022 VAN 20:00 - 22:00

Altijd volgt hij zijn eigen weg, waarbij hij zelf de 
trend zet. Nathan James heeft zijn eigen muzikale 
identiteit neergezet, met zijn zelfgemaakte muziek-
instrumenten en zijn eigen muzikale oplossingen.

Hij is gewapend met zijn handgemaakte 
wasbord-gitaar, waarbij hij het ritme ondersteunt 
met een doos van oude hek-onderdelen, zingend 
en harmonica spelend. Nathan James is een 

gerespecteerd en ervaren artiest in zijn eigen 
genre. Nathan’s trio heeft een geluid ontwikkeld 
dat elementen van de 20’er jaren akoestische blues 
niet schuwt, versterkte ‘juke joint hill-country’ en 
1950’s uptown blues, soms uitgevoerd met een 
60-er jaren ‘soulful R&B’. We vinden invloeden van 
Tampa Red, tot B.B. King, van James Brown & the 
Famous Flames tot originele Ragtime Breakdowns.

In 2007 was Nathan samen met Ben Hernandez 
deelnemer in de International Blues Challenge 
in Memphis TN en veroverde de eerste plaats. 
Mensen waarmee hij sindsdien gewerkt heeft zijn 
o.a.: Kim Wilson, Pinetop Perkins, Billy Boy Arnold, 
Lazy Lester, Johnny Dyer, Rick Holmstrom, Janiva 
Magness, Mark Hummel, en Gary Primich. Nathan 
speelde buiten de VS in Spanje, Italië, Frank-
rijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken, 
Noorwegen, Zweden, Finland, Faroer Eilanden, 
Taiwan, Canada en Mexico.

Meer info: 
www.nathandjames.com
      nathandjamesmusic

THE LIBERATORS
BLUES KITCHEN: LOKAAL42, MARKT 42, 5701 RL, HELMOND
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 17:00 - 18:45

Een van de langst bestaande rockbands van Neder-
land met een indrukwekkende staat van dienst. 
Spelen sinds 1979 en nog steeds springlevend. De 
vele Europese tours brachten de band van Spanje 
naar Noorwegen, soms uitgenodigd door werelds-
terren om deel te nemen aan hun tour zoals Robert 
Plant (Led Zepellin), Gary Moore ( ) en anderen. 
Tours werden afgewisseld met het uitbrengen 
van vijf albums, uitgebracht door gerenommeerde 
platenmaatschappijen in binnen- en buitenland, 
zoals zoals Polydor en Phonogram. 

De muziek van The Liberators laat zich het 
best omschrijven als stevige rockbluesmuziek 
gebaseerd op de roots van onze hedendaagse 
populaire muziek. Verschillende nummers op het 
nieuwe album “Waitin’” verwijzen naar deze origi-
nelen. De band werd beroemd om zijn energieke 

liveshows. De band weet nog steeds hoe ze in 
kroegen, zalen en... festivals met de unieke mix 
van rock met een blues touch EN natuurlijk een 
energiek optreden. 

In oktober mocht The Liberators deelnemen aan de 
fi nale van de Dutch Blues Challenge.

Meer info: 
www.theliberators.nl
      theliberatorsmaastricht
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SHAGGY DOGS (FR) 
BLUES KITCHEN: LOKAAL42, MARKT 42, 5701 RL, HELMOND
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 20:00 - 21:45

Shaggy Dogs zijn bij geen enkel genre onder te 
brengen. Maar wie goed luisteren en toch één 
keuze moet maken, zal deze band als blues 
bestempelen. Zelf geven ze de voorkeur aan de 
benaming Blues ‘n’ Fiesta.

De band bestaat uit vijf fransozen met de namen 
de namen Red, Jacker, Toma, Guillermo en Ben.
Toerend door de Benelux, England, Spain, Japan, 
Canada en Norway hebben zij al fl ink van zich 
laten horen. Ook vertegenwoordigden zij Frankrijk 
in 2013 bij de European Blues Challenge wat hun 
kwaliteit onderstreept.

Wil je een traditionele bluesband horen? Helaas, 
dat gaat niet gebeuren. Interesse in party-blues en 
pret-rock? Dan is Lokaal 42 de enige goed plek om 
uit je dak te gaan.

Meer info: 
www.shaggy-dogs.com
      shaggydogs

BAI KAMARA JR (SLE/BE)
BLUES KITCHEN: LOKAAL42, MARKT 42, 5701 RL, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 14:30 - 16:15

Een warme, funky stem maar toch intiem en rauw. 
De muziek van Bai Kamara Jr. is een mix van soul, 
blues, funk, R&B en jazz invloeden. Afgelopen jaar 
kwam het album ‘Salone’ uit, waarin Bai luisteraars 
meeneemt naar zijn Afrikaanse roots. Dat doet hij 
door storytelling van de bovenste plank en een 
gitaarspel waar meer ritme uit komt dan de meeste 
drummers. 

Op zijn nieuwe album speelde Bai voor het eerst 
zelf alle instrumenten, en zong zelf alle stemmen. 
Hij bedacht hiervoor toen een fi ctieve band: “The 
Voodoo Sniffers”. Inmiddels bestaat deze band 
echt, maar voor deze show keert hij terug naar de 
basis: zijn stem en gitaar.

Kamara Jr.’s muziek staat bol van de politieke 
issues, en zo ook op dit album. Zijn vader was een 
politicus en zijn moeder is lang de ambassadeur 
van Sierra Leone in Brussel geweest. Sociale 
ongelijkheid, politieke vluchtelingen en het milieu 
zijn thema’s die vaak terugkomen in zijn muziek. 

Hij deelde het podium al met internationale 
artiesten als Habib Koité, Cassandra Wilson, 
Vanessa Paradis en Youssou N’Dour.

Meer info: 
www.baikamara.com/bkj/
      baikamarajr

GLOOMY MESS (BE/NL) 
BLUES KITCHEN: LOKAAL42, MARKT 42, 5701 RL, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 17:00 - 18:45

Gloomy Mess, een nieuwe frisse formatie heeft 
in ongeveer een jaar tijd een album vol muziek 
geschreven. De zelfgeschreven nummers worden 
uiteraard met de hele band uitgewerkt. Dit resul-
teerde in een originele Bluessound, die niet alleen 
speciaal maar ook vertrouwd klinkt. Zo presen-
teerde Gloomy Mess vol trots hun repertoire op 
enkele festivals in Nederland en België, en werden 
geselecteerd voor de fi nale van de Dutch Blues 
Challenge 2022.

Elke Nijst, de uiterst sympathieke zangeres die 
zichzelf begeleidt op basgitaar en die de smaak-
volle nummers schrijft. Dit is bijzonder en daardoor 
vormt ze een groot deel van de kracht van deze 
band. Stanley Patty is al 35 jaar bluesgitarist 
en trad op met diverse bluesbands op grotere 
festivals zoals o.a. Blues Peer, Moulin Blues, North 
Sea Jazz, en won the Belgian Blues Challenge in 
2018, en op the European Blues Challenge op de 
Azoren behaalde hij de 4de plaats. Johan de Haan 
zong en speelde lange tijd met zijn funky trio 
“BBThree” waarmee hij regelmatig optrad met zang, 
Hammond en piano. Hij heeft ervaring met groovy 
jazz, blues en aanverwante stijlen. 

Ook drummer Patrick Kessels heeft ervaring met 
verschillende stijlen. Hij speelde in diverse bands 
waaronder het Carlo Nardozza Quintet, The New 
Quartet, Jungle Juice, Why Not en KRAAi. 

De band omarmt de blues, maar geniet er ook van 
om live, op een eigentijdse improviserende manier 
te performen met jazz, soul, funk en rock.

Geniet en laat je raken door de smaakvolle en ruwe 
sound van Gloomy Mess.

Meer info: 
      Gloomy-Mess

THE TAILBONES
BLUES KITCHEN: LOKAAL42, MARKT 42, 5701 RL, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 19:30 - 21:15

Boem klats... Boem klats... Boem klats.

Het klinkt in de verte. Dat gevoel in je onderbuik. 
Die damp in de lucht. Volg je neus, de shuffl e van je 
voeten. Dan weer: Boem tap, boem tap, boem tap.

De deur opent met een kraak, je hart synchroni-
seert, van je vel tot het bot, een grom, een grijns. 
Alsof er ongestoord in een woud, de tijd stilstond 
en evolutie de tijd niet schond. De kus van country 
en funk, het diep gedonder van de blues.

Hoor je dat? De Tailbones spelen.
De band van Noord Brabantse origine timmert 
industrieel aan de weg, kerft een eigen muzikaal 
territorium uit de ether. Het rampjaar bracht de 
ruimte voor creatie. Een berg muziek wil gehoord 
worden.

Meer info: 
www.soundcloud.com/the-tailbones
      TheTailbones
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LOGISTIC FORCE BASCULE STAGE
CAFÉ-BAR DE BASCULE

Beer & Sports Bar De Bascule is een 
warm bruincafé met ruim twintig soorten 
(speciaal)bier op de tap en ruim zeventig 
verschillende speciaalbieren op fl es. Binnen 
en buiten hangen verschillende schermen 
waar al je favoriete sportwedstrijden op 
worden uitgezonden. Neem plaats op het 
ruime terras aan het mooie Havenplein in 
Helmond en geniet van lekkere hapjes. Beer 
& Sports Bar De Bascule is 7 dagen per week 
geopend en regelmatig vinden er evene-
menten plaats.

Volg Beer & Sports Bar De Bascule ook op 
Facebook en Instagram.

BEER & SPORTS BAR DE BASCULE
HAVENWEG 8-14
5701 RS, HELMOND 
WWW.CAFEBARDEBASCULE.NL
WWW.FACEBOOK.COM/CAFEBARDEBASCULE
WWW.INSTAGRAM.COM/BASCULEHELMOND
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THE WEEPERS 
LOGISTIC FORCE BASCULE STAGE: CAFÉ-BAR DE BASCULE, HAVENWEG 8-14, 5701 RS, HELMOND
VRIJDAG 28 OKTOBER 2022 VAN 19:30 -21:15

Drie mannen met drie 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 millennium. 

Hou je van blues, dan ben je bij The Weepers aan 
het juiste adres. Dans je liever je haar los op ouder-
wetse rock & roll? Daar weten deze heren ook wel 
raad mee. 

The Weepers is een bijzonder goed op elkaar 
ingespeeld trio dat op veel verschillende venues 
op hun plek is. In kroegen, muziekcafés, feesten 
en festivals weten ze altijd weer de voetjes van de 
vloer te krijgen en de tap te laten stromen.

Meer info: 
www.theweepers.nl
      johnburkiandtheweepers

ETTA JAMES EXPERIENCE
LOGISTIC FORCE BASCULE STAGE: CAFÉ-BAR DE BASCULE, HAVENWEG 8-14, 5701 RS, HELMOND
VRIJDAG 28 OKTOBER 2022 VAN 22:15 - 00:00

Een spetterende, swingende show met soul, blues, 
funk, rock ‘n roll en jazz, gebaseerd op het reper-
toire van de in 2012 overleden Amerikaanse ‘grand 
lady of soul’, Etta James. 

In The Etta James Experience hebben elf ervaren 
muzikanten uit Oost-Nederland hun krachten 
gebundeld. Stralend middelpunt is zangeres Floor 
Kraayvanger, Nederlands’ eigen ‘grand lady of 
soul, rock and rhythm & blues’. Floor is al jaren een 
enorme fan van Etta James. Niet alleen om haar 

indrukwekkende stem maar zeker ook om Etta’s 
vermogen om in allerlei stijlen uit te blinken. Net 
zoals Floor dat zelf ook doet. 

De band bestaat uit muzikanten die hun sporen 
in de Nederlandse en internationale blues- en 
soulscene al ruimschoots hebben verdiend. 
Aangestoken door het enthousiasme en de spirit 
van Floor, staat er een gedreven en super gemoti-
veerde band. Met een maar liefst vier man sterke 
blazerssectie, voor de spetterende kers op de taart. 
Het swingt als de bekende trein in de krakers als 
Tell Mama, Something Gotta Hold On Me en I just 
wanna make love to you. Maar ook wat onbekender 
werk wordt niet geschuwd. The 

The Etta James Experience Rocks The House!

Meer info: 
www.ettajames-experience.com
      TheEttaJamesExperience
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WHAT THE FRNK & THE LONGHORNS 
LOGISTIC FORCE BASCULE STAGE: CAFÉ-BAR DE BASCULE, HAVENWEG 8-14, 5701 RS, HELMOND
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 16:00 - 18:00

What The Frnk & The Longhorns brengt funky 
bluesrock en is geformeerd rondom gitarist en 
zanger Frank Schurgers. De muziek is een mix van 
eigentijdse blues met invloeden van funk en rock.

Lekkere grooves, messcherpe gitaarriffs en funky 
solo’s op Rhodes en Hammond geven de band een 
herkenbare, eigen sound. Sinds dit seizoen is de 
band versterkt door The Longhorns. Wat begon als 

een experiment in de studio vormt de basis van 
een mooie samenwerking. Een blazerssectie van 
formaat die de band nog nèt even wat extra’s geeft.

Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit funky 
bluespop met hier en daar een uitschieter naar 
rock. Van ingetogen groot naar keihard klein. De 
band speelt live, naast eigen repertoire, ook inter-
pretaties van helden als Henrik Freischlader, Joe 
Bonamassa, Marcus King en Stevie Ray Vaughan.

Frank weet met zijn charisma en performance 
het publiek keer op keer op zijn hand te krijgen. 
Naast Frank op gitaar bestaat de band uit Guus van 
Lankveld op Rhodes en Hammond, Twan van hoof 
op basgitaar en Mano van den Beuken op drums.

Meer info: 
www.whatthefrnk.nl
      whatthefrnk

K-PAX BLUES BAND (BE)
LOGISTIC FORCE BASCULE STAGE: CAFÉ-BAR DE BASCULE, HAVENWEG 8-14, 5701 RS, HELMOND
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 19:00 - 21:00

K-Pax kopieert de tracks van SRV niet noot voor noot, 
ze improviseren heel vaak en laten het eigen gevoel 
en gevoel van het moment heersen! Ze herinterpret-
eren op onze hun eigen manier de werken van de 
meester van de blues-revival van de jaren 80 Mr Stevie 
Ray Vaughan. Herinterpreteren… Eigen gevoel… Is dit 
vloeken in de kerk? Voor sommigen wellicht wel, maar 
dat K-Pax het respectvol en met veel kwaliteit doet, dat 
is zeker en vast.

Frontman/ gitarist Rudy De Marie ontdekte al op 
5-jarige leeftijd het uitgestrekte universum van Blues. 
In 2006 richtte hij K-Pax Blues Band op om SRV te 
eren op zijn eigen manier. Daarvoor heeft hij Marcus 
Weymaere (drums) meegenomen die zijn sporen als 
verdiend heeft bij o.a. King Mo en Phil Bee’s Freedom.  
Uit die laatste band komt ook Carlo van Belleghem die 
de basgitaar voor zijn rekening neemt.

Meer info: 
      rudy.k.pax

LEFTHAND FREDDY
LOGISTIC FORCE BASCULE STAGE: CAFÉ-BAR DE BASCULE, HAVENWEG 8-14, 5701 RS, HELMOND
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 22:00 - 00:00

Lefthand Freddy is inmiddels uitgegroeid tot 
een bluesinstituut in Nederland maar ook ver 
daarbuiten, getuige de vele lof uitingen in de (inter)
nationale pers. De band rond gitarist/ zanger/
entertainer Lefthand Freddy draait al tientallen 
jaren mee en speelde door de jaren heen o.a. op 
het Leberkusener Jazzfestival (Dtsl), het Gloucester 
Bluesfestival (GB), het Nuit de Blues (FR), het Sziget 
Festival (Hongarije)en in de Londense 100 club.

Recentelijk rapporteerde Bluesmagazine: Weerga-
loze band, wat een spelvreugde! Een parel op de 
kroon van de Nederlandse bluesmuziek. Fred is een 
werkelijk fabuleuze, virtuoze gitarist, entertainer en 
showman die de sterren van de hemel speelt en de 
zaal in no time op de kop zet.

Meer info: 
www.lefthandfreddy.com
      LefthandFreddy

RED SALMON BLUES BAND
LOGISTIC FORCE BASCULE STAGE: CAFÉ-BAR DE BASCULE, HAVENWEG 8-14, 5701 RS, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 12:30 - 14:00

De Ammerstolse band Red Salmon Blues Band 
maakt zich op om er weer een mooi bluesfeestje 
van te maken!

De band voelt zich het best op een podium 
omringd door ‘Happy People’, de Blues op zich 
is al droevig genoeg. Maar bij de RSBb spat het 
enthousiasme ervan af en daarmee weten ze de 
voetjes wel van de vloer te krijgen. Losgaan op de 
blues, het kan!

De band dankt zijn naam aan Ammerstol, bekend 
als Moskou aan de Lek (Red), vroeger was er een 
levendige zalmvisserij (Salmon) en de soort muziek 
die gespeeld wordt (Blues).

Verwacht een ‘bluesfeest der herkenning’ met deze 
band en mis het zeker niet!

Meer info: 
      TheRedSalmonBluesband
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Nu is AJ Plug weer helemaal terug. De ziekte, de 
Killer King, is ingetoomd. Dat haar album gaat over 
ziek zijn en beter worden is niet meer dan logisch. 
De songtitels spreken boekdelen: The Shape I’m In, 
The Sky Turned Black, Tears Ran Dry, Never Gonna 
Stop, It Will Be Alright, Gimme A Smile. ‘Schrijven 
is verwerken. Tijdens het ziek zijn heb ik veel niet 
bewust meegemaakt. Veel heb ik ook verdrongen, 
denk ik. Toen ik weer liedjes ging schrijven kwam 
het allemaal weer terug. Zo heb ik het voor mezelf 
een plek kunnen geven. Nu is het klaar.’ 

Met de hulp van topmuzikanten als gitarist/
producer Guy Smeets, toetsenist Roel Spanjers 
en drummer Arie Verhaar is Killer King een 
hele muzikale en toegankelijke bluesrockplaat 
geworden, met hier en daar een rauw randje. 

‘Het is een eerlijke plaat, geen bullshit. Het zijn geen 
liedjes over leuk stappen op de zaterdagavond, dat 
mag duidelijk zijn. Iedere song gaat echt ergens 
over. Hopelijk bieden ze herkenning en troost.’ Als 
kers op de taart is dit album uitgeroepen tot beste 
Blues album van 2021.

Nu het weer kan gaat AJ Plug uitgebreid op tournee. 
De lach op de foto’s van haar eerste optredens is 
veelzeggend. Ze zingt vrijer en meer onbevangen 
dan ooit. De komende maanden gaat ze het land in 
met de theatervoorstelling van Johan Derksen The 
Sound Of The Blues & Americana.

Meer info: 
www.ajplug.nl
      AJPlugOffi cial

SHAKEDOWN TIM &THE RHYTHM REVUE (BE)
LOGISTIC FORCE BASCULE STAGE: CAFÉ-BAR DE BASCULE, HAVENWEG 8-14, 5701 RS, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 20:00 - 21:30

“Shakedown Tim” brengt down home blues en uptown 
boogie zoals die klonk in de jaren ’40 en ‘50, maar zijn 
songs zijn hedendaags. Zanger-gitarist en “Shakedown 
Tim” (ielegems) is geen onbekende in de blueswereld: 
oprichter van Fried Bourbon en staat ook vaak op het 
podium met Gene Taylor, James Harman, Willie Buck, 
Roland Van Campenhout, Steven De Bruyn, Jo’ Buddy 
en Little Victor.

“Shakedown Tim” is niet enkel een uitzonderlijke 
gitarist/zanger maar ook een entertainer die zijn 
publiek goed weet te bespelen. Zijn muzikanten zijn 
stuk voor stuk ervaren klasbakken met een grote 
passie voor old skool blues en jazz. Hij bracht 2 albums 
uit op Het befaamde label “Rhythm Bomb Records” Dit 
bracht hem al van Boom over Helsinki tot in L.A. Voor 
zijn laatste album “Shakedown’s Thow’down” tekende 
de legendarische bluesman James Harman (USA) in 
als producer.

Het geluid van een een vintage fat body gitaar, een 
piano, een strakke rhythm sectie én een bezielde 
zanger geeft een mix van low down blues, happy 
blues, wilde Memphis boogie, swing jazz, juke joint 
stomp met hier en daar een gospel.
Deze band mikt op je heupen én op je ziel!

Meer info: 
www.shakedowntim.be
      ShakedownTim

LIVIN’ BLUES EXPERIENCE 
LOGISTIC FORCE BASCULE STAGE: CAFÉ-BAR DE BASCULE, HAVENWEG 8-14, 5701 RS, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 15:00 - 16:30

De legendarische Livin’ Blues werd - samen met 
Cuby + Blizzards - in 1970 gezien als de top van de 
Nederlandse bluesscene. De band bestond toen 
uit Nicko Christiansen (zang, saxofoon), Ted Oberg 
(gitaar), Cesar Zuiderwijk (drums) en John Lagrand 
(mondharmonica). Toen Oberg in 1986 besloot te 
stoppen, zette Christiansen de band voort onder 

de naam Livin’ Blues Now, met Joop van Nimwegen, 
Aad van Pijlen, Willem van der Wal, Art Bausch en 
John Lagrand. In 1989 viel de band alsnog uit elkaar.

Later rond 1995 startte Nicko Christiansen de 
band New Livin’ Blues met een nieuwe bezetting. 
Vanwege discussies tussen Nicko en Ted over de 
naam Livin’ Blues, besloot de band zich vanaf 2005 
Livin’ Blues Xperience te noemen. De bezetting 
is sindsdien Nicko Christiansen (zang, saxofoon, 
percussie), Loek van der Knaap (gitaar), Aad van 
Pijlen (basgitaar), Kees van Krugten (drums) en 
Robin van Roon (mondharmonica). 

De band is vooral populair in Polen en Rusland en 
toert daar ook regelmatig. Daarnaast spelen ze op 
veel festivals in Nederland.

Meer info: 
www.nl.wikipedia.org/wiki/Livin%27_Blues_Xperience
      blueslivin

AJ PLUG
LOGISTIC FORCE BASCULE STAGE: CAFÉ-BAR DE BASCULE, HAVENWEG 8-14, 5701 RS, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 17:30 - 19:00

AJ Plug staat bekend als één van de beste blues-
zangeressen van Nederland. Haar tweede album 
Chew Chew Chew uit 2016 oogstte jubelende 
recensies: vijf sterren in o.a. Music Maker en de 
Blueskrant. Het resulteerde in een succesvolle 
tournee in de theatershow Johan Derksen Keeps 
The Blues Alive. In de Verenigde Staten stond ze op 
de cover van het toonaangevende magazine Blues 
E-News. 

In 2018 nam de Katwijkse zangeres met haar 
partner en vaste gitarist Klaas Kuijt intrek in een 
studio in Grolloo, het epicentrum van de Neder-
landse blues waar Cuby + The Blizzards ooit hun 
hoogtijdagen beleefden. Het daar opgenomen 
akoestische album Barefoot The Grolloo Takes 
oogstte opnieuw veel lof. Maar korte tijd later sloeg 
het noodlot toe: slokdarmkanker kostte haar bijna 
het leven. 



BOOKS, BITES & 
BLUES STAGE
MOTHER NATURE
Kom gezond én lekker eten en drinken!

Vanaf 9 uur is Mother Nature open voor: 
ontbijt, lunch, salades, broodjes, soep, gebak, 
smoothies en sappen. Standaard zijn alle 
gerechten vegetarisch, op verzoek kan daar 
vlees of vis aan toegevoegd worden.
Liever veganistisch? Ook dat behoort tot de 
mogelijkheden.

Eet bewust, eet en drink bij Mother Nature
Alle gerechten worden gemaakt van du-
urzame producten van het seizoen: diverse 
sla soorten, bladgroenten, eetbare bloemen, 
microgroenten. De gebruikte groente is o.a. 
afkomstig van Phoodfarm in Eindhoven 
en van telers die op een natuurlijke wijze 
zijn groenten kweekt. De thee komt van 
Sometea, lekker, natuurlijk en goed voor de 
bijen. En de huiswijn komt van Wijnzinnig. 
Zij leveren zuivere wijnen, die duurzaam 
verbouwd zijn en geen dierlijke producten 
bevatten. 

De combinaties van onze gerechten zijn niet 
alleen lekker en gezond maar zorgen ook 
voor meer energie!

MOTHER NATURE
WATERMOLENWAL 11 
5701 RV, HELMOND 
WWW.MOTHERNATURE.NU
WWW.FACEBOOK.COM/MOTHERNATUREHEL-
MOND/
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GROOVETAKERS
BOOKS, BITES & BLUES STAGE: MOTHER NATURE, WATERMOLENWAL 11, 5701 RV, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 14:00 - 16:00

Een doorleefde stem, spectaculair gitaarwerk en 
een ritmesectie die staat als een huis... Grooveta-
kers!

Vier door de wol geverfde muzikanten brengen een 
aanstekelijke mix van down-to-earth Chicagoblues 
en Texasblues, footstomping rhythm & blues en 
hipshaking rock ‘n roll. 

De bandleden betrekken het publiek bij het 
optreden en zorgen zo voor een onvergetelijke 
bluesexperience en bovenal voor een gezellige 
sfeer!

Groovetakers zijn al jaren de vaste begeleidings-
band bij de afterparty bluesjam met leden van 
bands die hebben opgetreden op het jaarlijkse 
festival Flirting with the Blues in Amersfoort. 
Groovetakers hebben daarnaast onder meer 
opgetreden met bekende buitenlandse artiesten 
als Joey Delgado, Alan Haynes, Jim Suhler, Sean 
Webster en Danny Giles.

Meer info: 
www.groovetakers.com
      groovetakers
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1. Bascule

2. Plan B

3. Mother nature lunchroom

4. Elzaspassage

5. De Kade

6. Franske

7. Muziekcafé

8. Market Stage

9. Cacaofabriek

10. Podium Oude Aa

11. Podium Markt

12. Lokaal 42

13. Borrelbar de Haven

SPEELLOCATIES

14. Platenbeurs

15. Info en Merchandise stand

16. Hotel Westende

17. Fletcher Hotel

Parkeren 
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Station Helmond



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 hard-
werkende vrijwilligers.

De Bluesroute optimaal beleven? 
Boek dit arrangement voor het Bluesroute 
weekend via mail naar welcome@westende.nl 
ovv Bluesroute Helmond 2022

(Overnachtingen voor gasten, halfpension:
minimaal 2 nachten op standaard kamer € 175,00 
per nacht voor zowel een single als een double.)

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 dage
lijks 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 

FLETCHER 
WELLNESS-HOTEL 
HELMOND ****
SCHEEPSBOULEVARD 2, 5705 KZ HELMOND
TELEFOON: 0492 870 050

Fletcher WellnessHotel 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.

Fletcher Wellness-Hotel Helmond voorziet alle 
internationale artiesten van Bluesroute Helmond 
2022 van een warm bed en heerlijk ontbijt.

Meer info: www.wellnesshotelhelmond.nl
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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 
hetgeen weer is, is het gezellig bij Café 
Franske zowel op het terras als binnen. In 
de afgelopen 80 jaar heeft Café Franske 
enkele verbouwingen ondergaan, maar 
de gezelligheid is er nog steeds. Het is 
voor veel mensen nog altijd “hun” tweede 
woonkamer. Van dinsdag tot zondag kan 
men terecht om te genieten van een heerlijk 
glas wijn of een biertje. Het is dus al met al 
een goede locatie om lekker te borrelen.

CAFÉ FRANSKE
HAVENWEG 4,
5701 RS HELMOND
WWW.CAFEFRANSKE.NL 
WWW.FACEBOOK.COM/CAFEFRANSKEHEL-
MOND

28

BLUESPIRIT
Logistic Force Harbour Stage: Café Franske, Havenweg 4, 5701 RS, Helmond 
Vrijdag 28 oktober 2022 van 21:00 - 22:45

BlueSpirit is een bluesband, in 1995 opgericht door 
Harro Caudron. De band bestaat uit muzikanten 
uit de Haagsche regio, die hun muzikale sporen 
al jaren hebben verdiend in allerlei andere (blues)
bands.

Naast Engelse en Amerikaanse bluescovers, 
altijd voorzien van eigen arrangementen, speelt 
BlueSpirit ook eigen geschreven Nederlandstalige 
blues. De band heeft op diverse nationale en inter-
nationale festivals opgetreden.

BlueSpirit speelt blues zoals blues gespeeld moet 
worden, maar dan een tikkie anders..

Meer info:
https://www.facebook.com/profi le-
php?id=100004724117077
      BluesSpirit-TheBluesband

AMSTERDAM BLUES COMPANY
LOGISTIC FORCE HARBOUR STAGE: CAFÉ FRANSKE, HAVENWEG 4, 5701 RS, HELMOND 
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 18:45 - 20:15

Een band bestaande uit 4 geroutineerde, profes-
sionele muzikanten die het repertoire dat Willie 
Dixon heeft achter gelaten nieuw leven hebben 
ingeblazen.

Een authentieke sound, waarbij het samenspel 
tussen mondharmonica, bas, drums (Cajon) en 
gitaar zorgen voor een open klankkleur, waarbij 
dynamiek een belangrijke rol speelt.

Meer info: 
www.theabc.nl
      TheAmsterdamBluesCompany
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MUDDY WHAT (DE)
LOGISTIC FORCE HARBOUR STAGE: CAFÉ FRANSKE, HAVENWEG 4, 5701 RS, HELMOND 
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 21:15 - 23:00

Deze band staat voor New Blues. Fabian Spang 
(gitaar, vocalen) en zijn zus Ina Spang (vocalen, 
mandoline) geven samen met Michi Lang (drums, 
bas) aan de traditionele stijl een modern en 
verfrissend geluid. Funky beats, delicate ballads en 
stompin’ blues. 

Muddy What? Is een band die zich door hun 
songwriting kwaliteiten onderscheidt. Niet alleen 
het publiek juicht op de prestaties van de band toe, 
ook het thuisfront is weg van Muddy What?

Ze spelen al sinds 2006 samen en dat is te horen. 
Ze kennen elkaar door en door, dagen elkaar uit 
en geven elkaar ruimte. Op het podium worden ze 
een drie-eenheid en weten ze de intensiteit van de 
blues te vangen.

In 2021 mochten ze Duitsland vertegenwoordigen 
op de International Blues Challenge in Memphis 
(USA).

Meer info:
www.muddywhat.de
      muddywhat

PHIL JAMES AND THE FLAMES (CAN)
LOGISTIC FORCE HARBOUR STAGE: CAFÉ FRANSKE, HAVENWEG 4, 5701 RS, HELMOND 
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 19:45 - 21:15

Phil James and the Flames is een bluestrio met een 
internationale line-up en een rijke achtergrond in de 
blues. De Canadese/Engelsman Phil James op gitaar 
en zang heeft twee paspoorten en drie verblijfsver-
gunningen. 

Begonnen met spelen in Halifax Nova Scotia 
en heeft intussen door heel Europa, Canada, de 
Verenigde Staten en daarbuiten getoerd om solo en 
met de Flames te spelen. Phil speelde in Nederland 
met bekende acts als The Clarks en Rosa King en 
vele anderen. Spelend met Rosa ontmoette hij de 
legendarische Dennis “Bigfoot” Breidel. Dennis is 
gevestigd in Amsterdam en Paramaribo, was een 
van de oprichters van Rosa’s internationaal populaire 
Upside Down Band en ook een bekende speler in 
de sessiescene in Amsterdam. Deze twee jongens 
hebben vele jaren samen gespeeld en honderden 
optredens samen gedaan. Tijdens sessies in 
Duitsland maakten de jongens contact met Udo 
Hartmann, de huisbassist van de legendarische Blue 
Monday-sessie in Osnabruck. Dat klikte. Naast vele 

jaren back-up van bekende bluesartiesten aan de 
westkust van de VS, was Udo ook de vaste bassist 
van de legendarische Louisiana Red terwijl hij in 
Hamburg woonde.

Verwacht swingende Rhythm and Blues met de 
nadruk op de Mississippi Delta van drie mannen die 
weten wat ze doen!

Meer info: 
      philjamesandthefl ames

CHICAGO FOUR
LOGISTIC FORCE HARBOUR STAGE: CAFÉ FRANSKE, HAVENWEG 4, 5701 RS, HELMOND 
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 17:15 - 18:45

Deze 4 mans band is qua stijl en sound geïnspi-
reerd door hoe de blues klonk in de vele bluesclubs 
in Chicago in de jaren 60 en met name 70. Met een 
bezetting van 2 gitaren, bas, drums en natuurlijk 
de vocalen (en hier een daar wat harmonica) zet 
Chicago Four deze rauwe clubsound neer. Een 
belangrijk voorbeeld voor de band is de rechttoe 
rechtaan blues van Magic Slim & The Teardrops. 
Het grootste deel van het repertoire van Chicago 
Four stond ook op de ‘setlijst’ van Magic Slim.

Frontman Robbert Fossen (zang, gitaar, harmonica) 
heeft ruim 30 jaar ervaring met deze stijl en heeft 
meermalen getourd met twee van de originele 
Teardrops John Primer en Nick Holt. Hij heeft 
meerdere nationale en internationale blues awards 

op zijn naam, waaronder die van beste blueszanger 
van Nederland. Gitarist (en zanger) Ber van Zanen, 
onder andere bekend van The Groovetakers 
(ook op deze Bluesroute), een vaste waarde op 
de Nederlandse bluespodia, kan naast geweldig 
soleren ook erg goed en smaakvol begeleiden. 
In deze bluesstijl is een sterke gitaarbegeleiding, 
samensmeltend met een groovende ritmesectie, 
essentieel. En die sterke ritmesectie bestaat uit 
bassist Jan Markus, die als geen ander alle franje 
kan en durft weg te laten, om zo onderdeel te 
zijn van het belangrijke fundament onder deze 
bluesstijl. Het fundament wordt gecompleteerd 
door drummer Jeffrey van Duffelen; als ‘rock’ in de 
branding in de ‘drivers seat’ legt hij de basis waar 
de band op kan leunen en het publiek meeneemt 
in een bijna hypnotiserende groove met, daar waar 
nodig, altijd een creatieve opvulling van ‘de gaatjes’. 

Wil je eens horen, voelen en beleven hoe het klonk 
in de hoogtijdagen in- en om de clubs in Chicago, 
dan is Chicago Four jouw gids!

Meer info:
      chicagofour

RAMBLE TAMBLE
LOGISTIC FORCE HARBOUR STAGE: CAFÉ 
FRANSKE, HAVENWEG 4, 5701 RS, HELMOND 
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 15:00 - 16:15

Blues die rockt, rock die bluest. Dit vileine viertal 
brengt bluesrock met passie. Live staat Ramble 
Tamble voor strakke baslijnen, stevige drums, 
virtuoze toetsen en vette gitaarsolo’s.  

Op de setlist eigen nummers en covers van o.a. Joe 
Bonamassa, John Lee Hooker/ZZTop, CCR, Rory 
Gallagher, The Doors, Tony Spinner, Cuban Heels, 
The Black Keys, Jimi Hendrix, Livin’ Blues en Cuby 
and the Blizzards. 

De band bestaat uit: Silvan (leadzang/gitaar), Mario 
(drums/zang), Jos (toetsen), Tom (basgitaar).  

Meer info: 
www.ramble-tamble.com
      RambleTambleBluesrock
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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.COM
WWW.FACEBOOK.COM/BORRELBARDEHAVEN/
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CAPTAIN MORGAN EXPRESS
BORRELBAR DE HAVEN, HAVENWEG 28, 5701 RS, HELMOND 
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 18:00 - 20:00

Captain Morgan Express staat garant voor een 
strakke set energieke blues. De Utrechtse blues-
band mengt zompige moerasklanken uit New 
Orleans met stadse geluiden uit Chicago en delta 
blues uit het diepe zuiden. Swingende shuffl es 
worden afgewisseld met opzwepende jungle beats 
en hypnotiserende voodoo vibes. 

Live kenmerkt Captain Morgan Express zich door 
een intense performance, meerstemmige zang en 
explosieve gitaar en bluesharp duels. Onbegrensde 
dynamiek, broeierig samenspel en improvisaties op 
het scherpst van de snede zijn de sleutelwoorden. 
Blues Magazine: ‘Captain Morgan Express is een 
voortreffelijke live band en ze doen hun naam als 
the hardest hip shakers volledig eer aan.’ Zelfs bij 
de unplugged gigs gaat het publiek uit zijn stekker.

Het album Fistful of Dirt wordt door fans en pers 
enthousiast ontvangen. Blueszine: ‘Uitstekend 
uitgevoerde en opwindende nummers. Grote 
klasse.’ Blues Magazine: ‘Wat een energie, wat een 
feest, wat een band!’ Music Maker: ‘Het plezier en 
de energie spat ervan af.’ Het nummer Hip Shake 
scoort een derde plaats in de Dutch Blues Alert Top 
100 allertijden.

Meer info:
www.captainmorganexpress.com
      captainmorganexpress

MYLK
BORRELBAR DE HAVEN, HAVENWEG 28, 5701 RS, HELMOND 
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 19:00 - 21:00

Met hun roots in blues en rock ’n roll muziek, 
grijpt de band Mylk, terug op de attitude van de 
Amerikaanse grondleggers van deze stijl. Net als zij 
willen ze eigenzinnig muziek maken.

Op een scherpe eigentijdse manier manoeuvreren 
de vier muzikanten tussen warme klanken met 
telkens een pakkende melodie, die het subtiele 
onderscheid tussen donkere en melancholische 
klanken treffend weerspiegelt. 

Mylk klinkt vaak verfi jnd en ingetogen tegelijk en 
ze hebben een duidelijke balans gevonden tussen 
melodieuze songs en intense muziek die je verrast. 
Fans van klassieke bands als Lynyrd Skynyrd en 
The Allman Brothers of nieuwere acts als The Black 
Keys en Blackberry Smoke zouden de muziek van 
Mylk kunnen waarderen.

Meer info: 
www.mylk-music.com
      bluesrock.mylk
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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 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 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 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/
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MOORE PLAYS MOORE (UK)
SLIGRO HOUSE OF BLUES: CACAOFABRIEK, CACAOKADE 1, 5705 LA, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 16:00 - 17:30

In de Cacaofabriek treedt dit jaar één artiest op. En 
wat voor eentje!

Jack Moore - de zoon van blues- en rocklegende Gary 
Moore - gaat de songs van zijn vader live spelen, 
samen met een geweldige Poolse band.

Jack kreeg de liefde voor gitaarspelen met de paplepel 
ingegoten en heeft inmiddels zelf een carrière 
opgebouwd. Zo stond hij al als support op het podium 

van acts als Joe Bonamassa en Deep Purple en werd 
hij uitgenodigd om mee te spelen met Thin Lizzy.

De line up van de band ziet er als volgt uit: Jack Moore 
– gitaar, Szymon Pejski – zang, Bogdan Topolski – 
gitaar, Lukasz Gorczyca – bass en Tomek
Dominik – drums.

Meer info:
     jackmooremusicuk
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PLAN B STAGE
Een 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 fi jne 
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 Bluesroute 
Helmond. 

We zien jullie graag bij Plan B!

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

36

KINGS AND JOKERS
PLAN B STAGE: PLAN B HORECA, HAVENWEG 18, 5701 RS, HELMOND
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 20:00 - 21:30

Met een strakke groovy ritmesectie, een grommend 
Hammondorgel mét Leslie, een vette lead gitarist 
en een zanger die over een groot bereik beschikt, 
bewijst dat Kings and Jokers geen gemiddelde 
coverband is. 

De band gaat ook het wat steviger werk niet uit de 
weg. Ze spelen bekende nummers van bijvoorbeeld 
Pink Floyd en Deep Purple afgewisseld met muziek 
van gitaarhelden als Joe Bonamassa, Eric Clapton, 
Matt Scofi eld, Jimi Hendrix, Davy Knowles en ga zo 
maar door.

Meer info:
www.kingsandjokers.nl
      kingsandjokers

THE PINPINS
PLAN B STAGE: PLAN B HORECA, HAVENWEG 18, 5701 RS, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 16:30 - 18:00

The PinPins , Rhythm & Blues is een  bluesband 
met frontman Bart van Buggenum in zijn gelederen. 
Deze zanger/harpspeler heeft een goede naam 
opgebouwd en zorgt voor een heerlijke bluezy 
sfeer. Samen met zijn overige bandleden speelt hij 
muziek van onder meer Charlie Musselwhite, Stevie 
Ray Vaughan en natuurlijk ontbreken The Red 
Devils niet op de setlist. Herkenbare nummers 
brengen mensen vaak in feeststemming, daarom 
weet het publiek deze band ook zeer te waarderen.

Naast Bart spelen ook Chris Ariaans met fl itsende 
gitaarsolo’s, Hans Wouters en Ed Soleil de geoliede, 
solide ritmesectie van bas en drums. Sinds begin 
2021 worden ze ook nog versterkt door Rob 
Wouters op de saxofoon en gitaar.

Ze speelden o.a. op Southern blues night in Heerlen, 
Bok n’ Blues in Valkenburg en afgelopen maart 
verzorgden zij het voorprogramma van Phil Bee & 
Band in poppodium Volt in Sittard.

Meer info: 
www.thepinpins.nl
      thepinpins
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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 edrink-
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

lekker shoppen, want De Elzas is wekelijks 

REEMERS & DE GREEF
SHOPPING BLUES STAGE, ELZAS PASSAGE 23, HELMOND -
ZATERDAG 28 OKTOBER 2022 VAN 13:30 - 16:45
PODIUM MARKT, MARKT, HELMOND - ZONDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 13:00 - 14:00
HOEK VEESTRAAT / OUDE AA, HELMOND - ZONDAG 29 OKTOBER 2022 VAN 14:30 - 15:30

Joep de Greef en Frank Reemers, de twee 
frontmannen van de bluesbands MOJO HAND 
en Ramblin’ Dog konden het niet laten. Met hun 
passie voor Blues & Roots muziek zijn ze nu ook als 
duo-act te zien en beluisteren met intieme en ook 
uptempo muziek. 

Gewapend met diverse gitaren, bluesharp, 
stompbox en vooral indringende Blues vocalen 
brengen zij een divers repertoire dat gaat van 
fi ngerpicking Delta Blues tot heerlijk swingende 
pareltjes uit de blueswereld en daarbuiten. Aange-
vuld met interessante weetjes over deze muziek-
stijl.

Met hun jarenlange muzikale ervaring, ook 
opgedaan tijdens de diverse trips naar het zuiden 
van Amerika, spelen ze prachtige eigen composi-
ties en bewerkte Blues & Roots nummers en raken 
daarmee keer op keer het geïnteresseerde publiek. 
In 2022 wisten ze het tot de fi nale te schoppen bij 
de Dutch Blues Challenge!

Meer info:
www.reemersdegreef.nl
      reemersdegreef
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THEO SIEBEN 
SHOPPING BLUES STAGE, ELZAS PASSAGE 23, HELMOND - ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 13:00 - 14:00
HOEK VEESTRAAT / OUDE AA, HELMOND - ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 16:00 – 17:00

Theo heeft een eigentijdse blues-stijl ontwikkeld, 
waarbij hij moderne virtuoze en originele bewer-
kingen maakt van oude blues en gospel. Hij speelt 
ook oude traditionele blues, en heeft een sympa-
thieke voorliefde voor North Mississippi Hill country 
blues. Hij speelde zijn muziek op oa Folkwoods, Into 
the Great Wide Open, Naked Song, en in de HMH 
als aftershow voor Rodrigues.

Afgelopen paar jaren tourde hij als sessiegitarist 
met o.a. wijlen Henny Vrienten en Douwe Bob, en 
componeerde hij fi lmmuziek. Hij is tegenwoordig 
bandlid van Her Majesty. Binnenkort komt zijn 
nieuwe album Skeleton Crew uit. Een plaat vol 
blues en gospelmuziek over de dood en het leven!

Begin oktober was Theo Sieben één van de 
fi nalisten van de Dutch Blues Challenge.

Meer info: 
www.theosieben.com
www.nl.wikipedia.org/wiki/Theo_Sieben
      theosieben

ROB HENDRIKSE DUO
HOEK VEESTRAAT / OUDE AA, HELMOND - ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 13:00 - 14:00
SHOPPING BLUES STAGE, ELZAS PASSAGE 23, HELMOND - ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 14:30- 15:30

Hendrikse brengt een combinatie van het eigen 
werk van Hendrikse en bekende rock/blues classics 
in een eigen, ander (blues) jasje.

Sinds 2009 speelde Rob bijna 1000 shows in 
Nederland, België, Zwitserland, Duitsland en Spanje 
met zijn verschillende bands.

Zijn album “A Good Day For The Blues” was 
genomineerd voor de Dutch Blues CD Award 2021 
en eindigde als hoogste Nederlandse inzending op 
de 10e plaats in de Bluesmagazine Blues Album 
Chart 2021..

Meer info: 
www.hendriksemusic.nl
      HendrikseNL1

LEONARD FORD
PODIUM MARKT, MARKT, HELMOND - ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 14:30 - 15:30
SHOPPING BLUES STAGE, ELZAS PASSAGE 23, HELMOND 
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 16:00 - 17:00
Leonard Ford maakt virtuoze vuige deltablues van 
‘t beste soort. Tachtig jaar oude muziek is echt nog 
niet dood. Leonard Ford blaast het een fantastisch 
nieuw leven in. Je zou je bijna wanen in de Missis-
sippi Delta, daar waar het allemaal begon. 

Hij heeft eerder als gitarist in verscheidene bands 
vele Nederlandse podia gezien, waaronder de 
Zwarte Cross, Oerol, de Heineken Music Hall, TT As-
sen en Welcome to the Village. Zijn gitaarspel heeft 
hem tevens optredens in o.a. Duitsland, Noorwegen 
en België bezorgd. Ook was hij te horen bij onder 
andere DWDD en 3FM. Sinds 2014 is hij solo aan de 
weg aan het timmeren.

ROLLING BEAT MACHINE
MARKET STAGE, VEESTRAAT / MARKT, HELMOND
ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 13:30 – 14:45 - ZONDAG 30 OKTOBER 2022 VAN 15:30 – 16:45 

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 gebeurt 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

Meer info: 
www.revolutionagency.nl/leonard-ford/
      LeonardFord



Bavaria Vol Gas Stage 
(+BR-Logo)

Blues Kitchen (+BR-
Logo)

Logistic Force Harbour 
Stage (+BR-Logo)

Logistic Force Bascule 
Stage (+BR-Logo)

Borrelbar De Haven 
(+BR-Logo)

Plan B Stage (+BR-
Logo)

Shopping Blues Stage 
(+BR-Logo)

Muziekcafé Lokaal 42 Franske Bascule Borrelbar De Haven Plan B Elzas Passage

The Weepers

 Nathan James
Trio (USA)

19:30 -21:15
19

One White Dog

:30 - 21:30 BlueSpirit P17
P5

20:00 - 22:00
P13

Greg Izor (USA) 21:00 - 22:45 Etta James
P29 Experience

22:15 - 00:00 22:15 - 00:00
P5 P17

Reemers &
De Greef

13:30 - 14:15

José Ramirez
Band (USA) 14:45 - 15:30

What the FRNK
& the 16:00 - 16:45

15:00 - 17:00 Longhorns P39
P6

The Liberators

16:00 - 18:00
Raymunda P18

Captain
17:00 - 18:45 Morgan Express

P13
17:45 - 19:15 Amsterdam

P6 Blues K-Pax Blues
Company Band (BE)

18:00 - 20:00
18:45 - 20:15 P33

Muddy Waters Shaggy Dog P29 Kings and
Tribute FR Jokers

Band 19:00 - 21:00
P18

20:00 - 21:45 20:00 - 21:45 Muddy What 20:00 - 21:30
P7 P14 (DE)

Lefthand
Freddy

Vanesa 21:15 - 23:00
Harbek Band P30

(AR)

22:30 - 00:00 22:00 - 00:00
P7 P19

13:30 13:30

14:00 14:00

15:30 15:30

14:30 14:30

15:00 15:00

23:00 23:00

23:30 23:30

00:00 00:00

19:30 19:30

22:30 22:30

21:30 21:30

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

19:30 19:30

20:00 20:00

19:00 19:00

17:30

18:00 18:00

22:00 22:00

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30

18:30 18:30

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

23:30 23:30

00:00 00:00

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00
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BLOKKENSCHEMA VRIJDAG EN ZATERDAG

 MUZIEKCAFÉ  LOKAAL 42  FRANSKE  BASCULE  VIJFHOECK  PLAN B  ELZAS PASSAGEBORRELBAR
DE HAVEN

STAGE
Market STAGE

Veestraat

DE BLUESROUTE-INFOSTAND
LOCATIE: KANAALDIJK NW. (T.H.V. GOLDEN TULIP HOTEL WEST ENDE), 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 beperkt assortiment aan merchandise. Op zondag is er EHBO aanwezig.

De openingstijden zijn:
VRIJDAG  18:00 – 21:30
ZATERDAG  13:00 – 21:30
ZONDAG  12:00 – 20:00

EEN GOED BUREAU IS HET HALVE MERK 

ITCH CREATIVE STUDIO IS 
THE PROUD DESIGNER OF 
BLUESROUTE HELMOND!

+31(0)492 533 044  //  INFO@ITCH.NU  //  WWW.ITCH.NU

43



BLOKKENSCHEMA ZONDAG

Bavaria Vol Gas Stage 
(+BR-Logo)

Blues Kitchen (+BR-
Logo)

Logistic Force Harbour 
Stage (+BR-Logo)

Logistic Force Bascule 
Stage (+BR-Logo)

Borrelbar De Haven 
(+BR-Logo)

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

Books, Bites & Blues 
Stage (+BR-Logo)

BUITENPODIUM Market 
Stage

Fairtrade & Global Goals 
Markt

Shopping Blues Stage 
(+BR-Logo)

BUITENPODIUM 
Veestraat Stage

Muziekcafé Lokaal 42 Franske Bascule Borrelbar De Haven Plan B Cacaofabriek Mother Nature Markt/Veestr. Markt Elzas Passage Veestr./Oude Aa

Red Salmon 
Blues Band

Reemers & Theo Sieben Rob Hendrikse
Blues Band de Greef Duo

12:30 - 14:00 Rolling 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00
P19 Beat Machine P39 P40 P40

Twelve Bar Groovetakers
Blues Band 13:30 - 14:45

Bai Kamara jr. 14:00 - 14:45 Leonard Ford Rob Hendrikse Reemers &
(SLE/BE) Duo de Greef

Ramble Tamble Livin' Blues 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30
14:00 - 15:45 Experience P41 P40 P39

P8 15:15 - 16:00
14:30 - 16:15 15:00 - 16:15 P23

P14 P31 15:00 - 16:30 Moore Leonard Ford Theo Sieben
P20 Plays 15:30 - 16:45

Sean Chambers The PinPins Moore (UK) P41 16:00 - 17:00 16:00 - 17:00
& Savoy Brown P41 P40
Backing Band Groomy Mess 16:00 - 17:30

(USA) (BE/NL) Chicago Four P35
AJ Plug 16:30 - 18:00

16:30 - 18:15 P37
P9

17:00 - 18:45 17:15 - 18:45
P15 P31 17:30 - 19:00 AGENDA TIP:

P20-21 BLUESROUTE HELMOND
Ralph de Jongh EDITIE 2023

Band VINDT PLAATS OP 
The Tailbones VRIJDAG 27 T/M

Phil James & ZONDAG 29
19:00 - 20:30 the Flames Shakedown OKTOBER 2023

P9 (CAN) Tim and the
Rhythm

19:30 - 21:15 19:45 - 21:15 Revue (BE)
P15 P30 20:00 - 21:30

AFTERPARTY P21
Robbert Fossen

Band

21:15 - 23:00
P10

18:30

19:00

19:30

17:00

17:30

18:00

12:30

16:30

14:00

14:30

15:00

13:00

13:30

15:30

16:00

23:00

20:00

20:30

21:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

20:00

21:30

22:00

22:30

13:00

13:30

14:00

14:30

12:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

Mylk

19:00 - 21:00
P33

Arthur Ebeling

16:00 - 18:00
P11

MUZIEKCAFÉ LOKAAL 42 FRANSKE BASCULE BORRELBAR 
DE HAVEN

PLAN B
Bavaria Vol Gas Stage 

(+BR-Logo)
Blues Kitchen (+BR-

Logo)
Logistic Force Harbour 

Stage (+BR-Logo)
Logistic Force Bascule 

Stage (+BR-Logo)
Borrelbar De Haven 

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

(+BR-Logo)
Books, Bites & Blues 

Stage (+BR-Logo)
BUITENPODIUM Market 

Stage
Fairtrade & Global Goals 

Markt
Shopping Blues Stage 

(+BR-Logo)
BUITENPODIUM 
Veestraat Stage

Muziekcafé Lokaal 42 Franske Bascule Borrelbar De Haven Plan B Cacaofabriek Mother Nature Markt/Veestr. Markt Elzas Passage Veestr./Oude Aa

Red Salmon 
Blues Band

Reemers & Theo Sieben Rob Hendrikse
Blues Band de Greef Duo

12:30 - 14:00 Rolling 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00
P19 Beat Machine P39 P40 P40

Twelve Bar Groovetakers
Blues Band 13:30 - 14:45

Bai Kamara jr. 14:00 - 14:45 Leonard Ford Rob Hendrikse Reemers &
(SLE/BE) Duo de Greef

Ramble Tamble Livin' Blues 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30
14:00 - 15:45 Experience P41 P40 P39

P8 15:15 - 16:00
14:30 - 16:15 15:00 - 16:15 P23

P14 P31 15:00 - 16:30 Moore Leonard Ford Theo Sieben
P20 Plays 15:30 - 16:45

Sean Chambers The PinPins Moore (UK) P41 16:00 - 17:00 16:00 - 17:00
& Savoy Brown P41 P40
Backing Band Groomy Mess 16:00 - 17:30

(USA) (BE/NL) Chicago Four P35
AJ Plug 16:30 - 18:00

16:30 - 18:15 P37
P9

17:00 - 18:45 17:15 - 18:45
P15 P31 17:30 - 19:00 AGENDA TIP:

P20-21 BLUESROUTE HELMOND
Ralph de Jongh EDITIE 2023

Band VINDT PLAATS OP 
The Tailbones VRIJDAG 27 T/M

Phil James & ZONDAG 29
19:00 - 20:30 the Flames Shakedown OKTOBER 2023

P9 (CAN) Tim and the
Rhythm

19:30 - 21:15 19:45 - 21:15 Revue (BE)
P15 P30 20:00 - 21:30

AFTERPARTY P21
Robbert Fossen

Band

21:15 - 23:00
P10

18:30

19:00

19:30

17:00

17:30

18:00

12:30

16:30

14:00

14:30

15:00

13:00

13:30

15:30

16:00

23:00

20:00

20:30

21:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

20:00

21:30

22:00

22:30

13:00

13:30

14:00

14:30

12:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

Mylk

19:00 - 21:00
P33

Arthur Ebeling

16:00 - 18:00
P11

CACAOFABRIEK MOTHER
NATURE

MARKET 
STAGE

PODIUM 
MARKT

ELZAS 
PASSAGE

VEESTR./
OUDE AA

DE KADE

AGENDA TIP:
BLUESROUTE HELMOND

EDITIE 2023
VINDT PLAATS OP
VRIJDAG 27 T/M

ZONDAG 29
OKTOBER 2023

STAGE
Market STAGE

Veestraat
STAGE
Market STAGE

Veestraat
STAGE
Market STAGE

Veestraat
STAGE
Market STAGE

Veestraat



BLUESROUTE BEDANKT DE
DEELNEMENDE LOCATIES:



BLUESROUTE HELMOND 2022
WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


