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VOORUITBLIK VOORJAAR 2020

Eind november 2019 heeft het
bestuur het Beleidsplan voor 2020
goedgekeurd met de bijbehorende
financiële plannen. In 2020 wil de
Stichting vooral werken aan een
grotere naamsbekendheid, het versterken van de financiën en meer regionale spreiding van onze activiteiten.

CROWDFUNDING

Voor 2020 zijn we een crowdfunding campagne aan het voorbereiden.
Bedoeld om zowel ons financieel
weerstandsvermogen te vergroten als
ook om nieuwe projecten te kunnen
financieren (o.a. de opbouw van de
Roots Unlimited Club en een streaming Roots-radio-site……..)
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FILM & ROOTS

Met filmhuis Lumière zijn we aan het kijken of er een
kruisbestuiving valt te maken tussen film en (live-)
rootsmuziek. Die gesprekken lopen en we houden jullie
daarover op de hoogte.

MUZIEKDOCUMENTAIRE.NL

Wie daar niet op kan wachten hier alvast enkele tips om (roots-)
muziek te kijken en met beeld te beluisteren.
In de eerste plaats is er een interessante site voor de serieuze
muziekliefhebber: https://www.muziekdocumentaire.nl/
De muziekdocumentaire is sinds de opkomst van de popmuziek in
de jaren zestig uitgegroeid tot een razend populair genre en muzikanten vormen een dankbaar onderwerp voor documentaires. Op de
website www.muziekdocumentaire.nl zijn de meest interessante muziekdocumentaires verzameld en werkelijk voor elk wat wils.

ROLLING STONE’S 40 BESTE GREATEST-ROCK-DOCUMENTARIES
Film en rock ‘roll leken vanaf het begin tot
elkaar veroordeeld. Denk aan The Blackboard
Jungle (1955) met daar in het iconische Rock
Around the Clock van Bill Haley en zijn Comets.

AP-ART & MUZIEKGIETERIJ

Onze samenwerking met Ap Art
Events zetten we door. Nieuw is onze
samenwerking met de
Muziekgieterij. We gaan publiciteit
verzorgen voor elkaars concerten en
activiteiten voor zover ze roots en
americana betreffen.
Roots Unlimited zal zich bovendien
presenteren op het nieuwe Bruis/Parcours-festival begin september. Ook
kijken we hoe we ieders ‘community’
kunnen versterken.
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Maar er gaat niets boven het echte werk als
het gaat om het zien van die historische
muzikale momenten, en dat is waar
documentaires komen: een aantal nonfictie
-filmmakers zagen het voordeel van het
vastleggen van deze artiesten op het
podium, achter de schermen of achter de
schermen - gedeeltelijk voor het nageslacht,
gedeeltelijk voor
eenvoudige oude
reportage en
gedeeltelijk voor
de tweedehands
high van dit alles.
Klik voor de
40 beste rockdocumentaires
oftewel
‘rockumentaries’
die Rolling Stone
selecteerde:
http://www.
rollingstone.com/
movies/lists/40-greatest-rock-documentaries-20140815
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Officele Nieuwsbrief van ROOTS

FOLK ROOTS, AMERICANA, MURDER BALLADS,
LOVE SONGS, AND KICKASS TUNES
Het neusje van de Nederlands bluegrass-zalm mag je Red Herring gerust noemen, ondanks
dat de naam een andere vissoort kent. Voor het eerst komt de band naar Maastricht: 14 maart
staan de haringen in de Sterzaal, Maastricht. Het voorprogramma wordt verzorgd door het
Zuid-Limburgse Americana & Roots-duo Barne & Belle.

RED HERRING

Kniediep in de rootstraditie en met
beide benen in het nu; dat is Red
Herring. Of het nu om folk, bluegrass
of americana gaat, de Haringen voelen
zich bij al deze stijlen even thuis. Red
Herring zet een sfeer neer waarin muzikale verhalen, eeuwenoude traditionele
tunes en eigen composities, vlammende
solo’s, intenste meerstemmige zang,
ontroering en humor allemaal de ruimte
krijgen.
Wat in 2012 begon als een duo van
Arthur Deighton (Deighton Family
Band, Kids on the Mountain) en Joram
Peeters (Meilof, Throat Wobbler Mangrove) werd al snel een trio toen Loes
van Schaijk (Waterflow, Lucy & The

Man) als gastmuzikant bijsprong op
het eerste studioalbum, The Mountain
Valley Sessions (2013).
Toen het tweede album, Live At Volver (2014) het licht zag, reden de drie
muzikanten en hun instrumenten—inclusief een contrabas van 1 meter 80 en
een violist van bijna 2 meter—met zijn
allen in één Ford Focus door het land.
Maar wie had gedacht dat er nog een
vierde multi-instrumentalist in de auto
paste? Net zoals het met Loes was gegaan, werd bluegrassgrootmeester Paul
van Vlodrop (die in het verleden het
podium deelde met o.a. Byron Berline,
Bill Keith en Vince Gill) gevraagd als
gastmuzikant voor Red Herrings derde
album Here To Distract You (verwacht:

september 2017) en daarna permanent
aan de haak geslagen. Dat is wat je noemt een goede vangst, niet dan?

BARN & BELLE

Barn & Belle is een Americana &
Roots Duo uit het zuiden van Nederland. Denk bij Barn & Belle aan
close-harmony begeleid op een arsenaal
aan Country & Folk instrumenten.
Oilcan-gitaar, wasbord, banjo, dobro,
melodica, ukelele en niet te vergeten
hun ‘Travellers Drummachine’ komen
allemaal voorbij! Barn & Belle spelen
een mix aan Americana & Roots muziek, waarbij de chemie tussen de twee
multi-instrumentalistenvan groot
belang is.

SAMENWERKING ROOTS ULTD
EN MUZIEKOPLEIDING VISTA
COLLEGE

Foto: Mitchell Giebels.

Daartoe heeft Thur Rodigas contact
gezocht met het Vista-college dat een
opleidding Muzikant aanbiedt en dat
overleg heeft gerealiseerd in een aantal
afspraken voor 2020 waaronder:
1e-jaars studenten kunnen een
voorprogramma verzorgen;
2e-jaars studenten kunnen een
voorprogramma verzorgen en/
of deelnemen aan Roots Heritage
Orchestra en
3e-jaars studenten kunnen deelnemen
aan Roots Heritage Orchestra en/
of de organisatie van roots-avond op
zich nemen.
Wordt vervolgd!

•
•
•

BARN & BELLE:

AMERICANA & ROOTS DUO UIT
HET ZUIDEN
Barn & Belle is een Americana &
Roots Duo uit het zuiden van Nederland en bestaat uit Lea Lomans
(zang, drums & percussie) en Jesse
Deledda (zang, gitaren en banjo).
Ze begeleiden hun fraaie close-harmony-zang op een arsenaal aan
country- en folk-instrumenten,
zoals oilcan-Gitaar, wasbord, banjo,
dobro, melodica, ukelele en natuurlijk hun eigen ‘Travellers Drummachine’.

Het tweetal ontmoette elkaar op het
Conservatorium van Maastricht en
vonden elkaar in hun liefde voor
Americana, Ragtime en Swing. Het
duo speelt een mix van Americana
& Roots muziek, waarbij de chemie
tussen de twee multi-instrumentalisten van groot belang is. Na vele
concerten en jamsessies besloten
ze, begin 2018, samen muziek te
gaan maken. In november van dat
jaar wonnen zij de B.R.U.L-contest (Blues & Roots Uit Limburg)
waardoor ze de 23e editie van
Southern Bluesnight mogen openen.
Afgelopen voorjaar verscheen hun
debuut-EP, Dancing Shoes, met vijf
eigen songs in hun eigen stijl.
Zondagavond 22 december presenteert Barn & Belle A Very A-Merry-cana Christmas! in Theater
Karroessel in Geleen.
Facebookpagina:
https://www.facebook.com/Barnbelle/

SEM DYLAN

LOTTE WALDA

Sem Dylan (Geleen, 1985) maakt als
singer-songwriter blues-verwante
muziek met een rauwe geluid, energiek van karakter en met een hoog
feel-good en plezier-gehalte.
Daar was het publiek getuige van tijden
het voorprogramma van Chris Smither,
begin november in Maastricht.

De uit Heerlen afkomstige Lotte
Walda (21) is een singer-songwriter en
straatartiest in hart en nieren. Haar
liedjes kenmerken zich door sterke
melodieën, pakkende teksten en haar
bijzondere, authentieke stemgeluid.
Lotte wordt wel vergeleken met
artiesten als Melanie Safka en Joni
Mitchell en ze vult haar repertoire aan
met covers uit de jaren ’60 en ’70.

In 2016 eindigt Lotte bij het overgebleven elftal talenten van Giels TalentenJacht. Een jaar later verschijnt haar
eerste single, Barefoot, gevolgd Bag Full
of Dreams en Out of the Circle, waarvoor Lotte samenwerkt met producer
Reyn Ouwehand. Na een EP (productie Gino Bombrini) verscheen in
de zomer van 2019 haar single Good
Old Days. Lotte verzorgde het voorprogramma van Hannah Aldridge en
speelde en zong bij het Roots Heritage
Orchestra.
}

Eén van de doelstellingen van de
st. Roots Unlimited is het bieden
van mogelijkheden en ruimte aan
jong muzikaal talent. Dat kan door
jongeren niet alleen kennis te laten
maken met het fenomeen roots-muziek
maar ook met de verschillende
mogelijkheden ervaring op te doen
met de activiteiten van Roots Ultd.
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ROBBERT DUIJF
Foto: Remy Wulms
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Dylan ontdekte al vroeg zijn muzikale talent, mede geïnspireerd door
muzikanten als John Frusciante
(Red Hot Chili Peppers). Al snel
begon hij te schrijven en zijn eigen
liedjes uit de diepste hoek van zijn
ziel te spelen. Die creatieve muzikale
uitbarsting in combinatie met zijn
tot nadenken stemmende, pakkende
teksten leidden inmiddels al tot optredens in binnen- en buitenland.

Singer-songwriter Robbert Duijf (1974,
woont in Heerlen) presenteert zijn
muziek puur, oprecht en vol overgave.
Robbert live – zoals in het voorprogramma van Boo Boo Davis – speelt en
vertelt verhalen in een mix van eigenwerk
en traditionals. Zijn eigen werk wordt
geïnspireerd door Charlie Patton, Sun
House, Robert Johnson maar ook latere
namen zoals Dave Van Ronk, John Renbourn en Michael de Jong. De traditionals brengt hij met een eigen frisse draai en
beleving. Going Home, Robberts eerste
soloalbum is een live-album, zonder overdubs met alle hoogtepunten en onvolkomenheden van die avond. Waarom een
Merel van den Boogaard is een jonge Maastrichtse singer-songwriter
live plaat? Robbert is een echte live artiest,
die flink aan de weg timmert.
je moet hem horen, zien en voelen!
En niet zonder succes of prijzen. Alleen al in 2019 won ze de derde prijs in
Bio/ info: https://www.facebook.com/
landelijke finale Kunstbende, 30 juni 2019 was ze de winnaar van de regiofinale
profile.php?id=100007359675501
2019 in de categorie Muziek en stond ze in de regiofinale van de Kunstbende in de
Creatieve explosies kleuren.
Talent in overvloed dus.
“Zingen en gitaar spelen is al heel veel
jaren mijn passie”, zegt ze zelf op haar
website. In 2014 heb ik mee gedaan
met The Voice Kids en ben mij daarna
vooral gaan toeleggen op het zingen en
spelen van door mijzelf bewerkte covers.
Merel verzorgt het voorprogramma bij
het concert van Hans Teesink 1 mei
2020 en was dit jaar al verschillende
keren te gast bij het Roots Heritage
Orchestra.

MEREL VAN DEN BOOGAARD
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We zijn best wel een beetje trots op het concertprogramma dat we voor 2020 voor jullie hebben klaar staan.
De programmering is in voor een deel in samenwerking met Ap-Art Events Appie Weijers en... we nemen een kijkje bij
de buren, de Muziekgieterij, voor zover het Roots gerelateerde concerten zijn.
gerust noemen, ondanks dat de naam
een andere vissoort kent. Voor het
eerst komt de band naar Maastricht:
14 maart staan de haringen in de
Sterzaal, Maastricht.
Het voorprogramma wordt verzorgd
door het Zuid-Limburgse Americana
& Roots-duo Barne & Belle.
Info & tickets € 15:
www.rootsunlimited.nl

ZATERDAG 4 APRIL DAN TUFFY
PRESENTATIE LETTERS OF GOLD
VRIJDAG 24 JANUARI VANWYCK
PRESENTATIE MOLTON ROCK
Vrijdag 24 januari komt de fabuleuze
singer-songwriter VanWyck naar het
Magisch Theatertje in Maastricht om
haar nieuwe album Molton Rock te
presenteren, de opvolger van haar
alom geprezen debuut Average Woman. Leo Blokhuis hierover: “De ene
na de andere parel … ik ben heel erg
onder de indruk van haar muziek.”
Het voorprogramma wordt verzorgd
door Jonah, de artiestennaam van de
Heerlense singer-songwriter Jonah
Verbraak.
Tickets € 15 & info: via www.ap-artevents.nl en www.magisch-theatertje.nl

DONDERDAG 14 MAART
RED HERRING
Het neusje van de Nederlands
bluegrass-zalm mag je Red Herring

Zaterdag 4 april presenteert de
Australische singer-songwriter/storyteller/gitarist/producer Dan Tuffy
Letters of Gold, zijn tweede ‘Songs
from Dan’-album, in het Maastrichtse Magisch Theatertje. De inmiddels
twintig jaar in Wageningen wonende
Australische singer-songwriter is als
bassist bekend van de uit zijn geboorteland afkomstige indie-folk formatie
Wild Pumpkins At Midnight (19841998), als zanger/gitarist van het Wa-

geningse ruwhouten americana trio
Big Low (2002-2014) en als gitarist
van het Balkankwartet Parne Gadje
(2002-heden).
Tickets € 15 & info:
www.ap-artevents.nl

VRIJDAG 1 MEI HANS THEESSINK
Vrijdag 1 mei 2020 is het zover: voor
de eerste keer treedt Nederlands beste
countryblues-coryfee Hans Theesink
op in Maastricht, in het Magisch
Theatertje aan de Molenweg in Amby.
Theesink is zonder meer één van de
meest prominente exponenten van
de hedendaagse country-blues en
behoort ongetwijfeld tot de absolute
wereldtop. Hij werd in Enschede
geboren (1948), woont al vele jaren
in Wenen en heeft in zijn lange carrière met werkelijk alle grote
Amerikaanse gitaristen gespeeld,
opgetreden en getoerd. In 2018 werd
Hans toegelaten tot de Dutch Blues
Hall Of Fame.
Het voorprogramma wordt verzorgd
door de Maastrichtse singer-songwriter Merel van den Boogaard.
Tickets € 15 & info:
www.rootsunlimited.nl

TROUBADOUR

ILSE DELANGE UITVERKOCHT

Vrijdag 1 mei 2020 is het zover:
voor de eerste keer
treedt Nederlands beste
countryblues coryfee
HANS THEESSINK op in
Maastricht, in het
Magisch Theatertje aan
de Molenweg in Amby.

Theessink is zonder meer één van de
meest prominente exponenten van de
hedendaagse country-blues en behoort
ongetwijfeld tot de absolute wereldtop.
Hij werd in Enschede geboren (1948),
woont al vele jaren in Wenen en heeft
in zijn lange carrière met werkelijk alle
grote Amerikaanse gitaristen gespeeld,
opgetreden en getoerd. In 2018 werd
Hans toegelaten tot de Dutch Blues
Hall Of Fame.
Midden jaren ’60 kreeg de bluesmicrobe Theesink serieus te pakken.
Verantwoordelijk daarvoor waren
vooral Big Bill Broonzy, Brownie
McGhee en Leadbelly. Als ‘travelling
troubadour’ is Hans al vijftig jaar ‘on
the road’. Sinds 1970 bracht hij dertig
met prijzen overladen albums uit.
Zijn subtiel gitaar- en harmonicaspel
samen met zijn lage, warme stem vormen zijn handelsmerk. Hij geldt niet
alleen als een fantastische songwriter;
ook zijn kwaliteiten als entertainer zijn
onbetwist.

ZATERDAG 25 APRIL ANA POPOVIC

Op 25 april in de Muziekgieterij: de
Amerikaans-Servische zanger-gitariste Ana
Popovic. “One helluva a guitar-player”, aldus Bruce Springsteen. Zij werkte zich de
afgelopen jaren op tot één van de leading
ladies van de hedendaagse blues en deelde
eerder het podium met artiesten als B.B.
King, Buddy Guy, Jeff Beck. Haar nieuw
album ‘Like It On Top’ viert sterke, vrouwelijke rolmodellen. Reden genoeg voor
een nieuwe tour vol blues, funk en jazz!
Voorverkoop: € 25,50 / Dagkassa: € 28,00 Info & tickets: https://muziekgieterij.nl/
event/ana-popovic-muziekgieterij-maastricht/

UPCO
MING
CONC
ERT
“Helluva guitar player”

Door deze combinatie talenten speelde
hij op alle grote blues- en folkfestivals
ter wereld. Bo Diddley noemde Hans
“One helluva guitar player”. De amerikaanse blues-pers beschreef hem als “an
international blues treasure”.

Blues Award nominée

In 2009 werd Hans als enige Europeaan genomineerd voor een Blues Award
in Memphis. Deze charismatische veteraan kent inmiddels dan ook een grote
schare fans in Nederland en daarbuiten,
dus... wie het eerst komt, die het eerst
maalt.

Overtuig jezelf

Dit jaar verscheen de dubbel live-cd
70 Birthday Bash, met daarop onder
veel meer, maar hier te beluisteren en te
bekijken:
Hans Theessink & Champagne Charlie
in Running Home en Hans Theessink
met Leaving At Daybreak
Meer info ook op Theessinks website.

BIJ DE BUREN...

CONCERTEN2020

Maastricht heeft sinds een half jaar een
vernieuwde Muziekgieterij die er inmiddels een flinke programmering op
na houdt. Niet allemaal roots-concerten
natuurlijk, maar er zitten er natuurlijk
wel wat tussen de komende maanden.
Een greep van wat er BIJ DE BUREN speelt.

TRAVELLING

foto: Jeff Fasano
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WOENSDAG 6 MEI
GRETCHEN PETERS

De Amerikaanse singer-songwriter
Gretchen Peters schreef prachtige countrypopnummers als On A Bus To St.
Cloud (Trisha Yearwood), You Don’t
Even Know Who I Am (hit voor Patty
Loveless) en Independence Day (grote hit
voor Martina McBride) en waarvoor Peters een Grammy-nominatie en dat CMA
Song of the Year Award werd.
De laatste jaren schrijft ze vooral voor
zichzelf. In 2018 verscheen Dancing With
The Beast, een prachtplaat waarop ze
vrouwelijke personages op de voorgrond
zet. De overkoepelende en herkenbare
thema’s als schoonheid, angst, verdriet en
hoop met een feministische ondertoon
maken haar een van de meest overtuigende singer-songwriters van haar generatie.
Voorverkoop: € 26,50 / Dagkassa: € 30,00
Info & tickets: https://muziekgieterij.nl/
event/gretchen-peters-2020
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CONCERTEN
ROOTS HERITAGE
ORCHESTRA

ROOTS OP RADIO MAASTRICHT
Maandag 4 november 2019 was voorzitter Guido van den Boorn samen met
Appie Weijers (van Ap-Art Events) te gast bij Jos Potting van RTV Maastricht in
het programma Bleuspotting Rootstime (elke maandagavond te beluisteren op
radio Maastricht tussen 20.00 en 22.00 uur).
Op deze URL vindt je het eertse uur om terug te luisteren: https://www.
rtvmaastricht.nl/radio/bluespotting/147955892 En hier
https://www.rtvmaastricht.nl/radio/bluespotting/147956156 voor het tweede uur.
De playlist van de uitzending vind je hier.
http://www.bluespotting.nl/playlist-bluespotting-854-week-4-10-november-2019/

ROOTS AND THE LIMITED MONEY…DEEL II

MAGISCH MAASTRICHT

Zondag 22 december geeft het RHO
een concert met Roots- en Americanamuziek in Kerstsfeer tijdens Magisch
Maastricht.
Locatie: Mosae Forum, Maastricht
Tijdstip: 12.30-13.30u
Info & route: www.rootsunlimited.nl

CELLEBROEDERSKAPEL
Zondagmiddag 5 april a.s. geeft
het Roots Heritage Orchestra vanaf
15.00 uur een concert in de Maastrichtse Cellebroederskapel aan de
Cellebroedersstraat onder het motto
Panorama van 100 jaar Roots &
Americana.
Info & tickets: www.cellebroeders
kapel.com en www.rootsunlimited.nl

In de twee jaar dat Stichting Roots Unlimited nu bestaat hebben we bewezen
dat we een plek verdienen in de Muziekscene in Maastricht. We zijn steeds op
zoek naar samenwerkingen want hier geloven we heilig in. Daarom zijn we
blij met de samenwerking met App Arts en de Muziekgieterij. We worden zelfs
als enige stichting genoemd in een muziekvisie van de gemeente Maastricht!
Rootsmuziek is in Maastricht niet echt bij het grote publiek bekend. Dit in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Heerlen en Landgraaf. Dat betekent dat de concerten die wij organiseren vaak alleen door een beperkt, maar gelukkig steeds
groeiend, liefhebberspubliek wordt bezocht.

Sponsoring?

Omdat wij zo snel mogelijk financieel geheel
onafhankelijk willen zijn van subsidies, zijn wij
hard op zoek naar sponsoren. Kijk eens op onze
website en bekijk de sponsormogelijkheden.
Heb je ideeën hoe het anders kan of wil je een
bijdrage leveren neem dan contact met ons
op. We zijn oprecht blij met elke vorm van
sponsoring en zoeken graag samen naar
een manier waarop maximale exposure
voor jouw organisatie of bedrijf
gerealiseerd kan worden.

