
Coming Soon@Roots Unlimited

Vanwege de groei van 
onze activiteiten zijn we op 
zoek naar vrijwilligers. 
Meld je op ons contactadres 
of maak een afspraak met een 
van onze mensen.

Date: 4 oktober 2019
Time: zie website

Place: Muziekgieterij
Boschstraat 7 Maastricht

In de splinternieuwe Muziekgieterij!
Een genre op zichzelf. Elektrische gitaar 

en percussie geven extra klankkleur 
aan zijn muziek en teksten over relaties 

en de wereld van vandaag. 

Lid van onze 
Roots Unlimited Club 

worden?
Meld je aan via 

onze website
Date: 23 maart 2019

Time: 20.30
Place: Salsa Brisa’s La Mulata
Tongerseweg 346 Maastricht
Swing, jive, boogie, hier en daar een 

zweem rockabilly, swing& jump blues, 
dat alles in een strakke show en een 
pompend tempo: Daddy uit Brabant 
is de echte revival van de vroege R&B 

uit de jaren veertig en vijftig. 

Date: 16 februari 2019
Time: 20.00  

Place: De Romein 
Potteriestraat 30 Maastricht
Bluegrass, country blues, folk  uit de 

jaren zestig en zeventig:  dit akoestische 
trio uit Bonn kent geen grenzen als het 

om repertoire gaat.  Close-harmony
 zang en muzikaliteit maken 

hun optredens tot een groot feest.

HANNAH ALDRIDGE

DADDY TO THE RESCUE

CHRIS SMITHER

DRECKPÄCK

Date: 9 mei 2019
Time: 20.30

Place: Bergmans
Bredestraat 19 Maastricht

In 2014 verscheen haar eerste album 
Razor Wire. Daarna is het hard gegaan

 met Hannah, geboren in Alabama. 
Countryrock with a touch of Southern
 soul en stevige ballads. Energiek en 
vol emotie. 9 mei, de kennismaking!

Activiteiten en tickets www.rootsunlimited.nl

Roots Unlimited wil Roots- en Americanamuziek promoten in Maastricht e.o. 
door het organiseren van concerten op bijzondere locaties en maandelijkse 
Roots Unlimited Club Nights (actuele info op onze website). 

In 2019 starten we met de Roots Unlimited Club.
Als lid heb je allerlei voordelen, waaronder Early Bird-korting bij 
Roots Unlimited, Jazz Maastricht en de Muziekgieterij.

NET

 GEBOEKT!

meer info 

rootsunlimited.nl


