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BIJZONDERE
MUZIEK
VIERDAAGSE
IN MAASTRICHT
MET
SPRING
2023

Blues Maastricht Rock Passions zal samen
met de Muziek Gieterij in Maastricht op
26, 27, 28 en 29 mei 2023 een
vierdaags muziekfestival organiseren
(Spring 2023) waarbij iedereen kan
genieten.
Het muziekfestival in Maastricht zal op vrijdag 26 mei 2023
openen met een Limburgse/Hollandse (feest)dag waarvoor al enkele bijzondere artiesten zijn geboekt. Nadat op zaterdag 27 mei
2023 de Reggae wereld-dag is geweest met heel veel reggae,
ska en hiphop zullen de zondag en maandag (Pinksteren) gevuld
worden met de betere Blues/Rock/Americana bands.
Spring 2023 zal worden gehouden in samenwerking en bij de
Muziek Gieterij.

10 mooie albums

Winter Hill Blues • Ryan Lee
Crosby
Label: Crossnote Records
Een onverwacht goed album,
dacht ik na het beluisteren
van deze mij onbekende
bluesliedjes-smid. Zijn inspiratie
haalt hij uit het platteland
van Mississippi, meer speciaal
Betonia, de regio waar onder
meer Skip James, T-Model
Ford en R.LBurnside vandaan
komen. En daarmee heb je
sfeeromschrijving ook, met
een aanvulling: het klinkt wel
moderner dan de oervaders en
dat is best wel fris en fijn.

JO KOOPMAN

Festival-directeur Jo Koopman organiseerde in 1982 al zijn eerste muziekfestival bij de Sint Pietersberg in Maastricht
en ontwikkelde toen al zijn vreugde
voor muziek. In 2023 viert Jo Koopman
zijn 70ste verjaardag en zijn wens is dit
te organiseren voor en met Maastricht.
De plannen zijn om Maastricht een groot
festival te gunnen in de komende jaren.
Waar veel omringende steden dit al
hebben, ontbreekt dit nog in de hoofdstad Maastricht. ‘Ik heb veel gekregen
van Maastricht, daarom geef ik graag
aan Maastricht’ aldus de kreet van Jo
Koopman.
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LINE-UP

Blues Maastricht Rock Passions zal de
gehele Spring 2023 line up binnenkort
bekend maken via de website https://
www.bluesmaastricht.nl (FB facebook.
com/bluesmaastricht) en via de websites
van onder meer www.muziekgieterij.nl
en www.rootsunlimited.nl
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10 mooie albums

Winter Hill Blues • Ryan Lee
Crosby
Label: Crossnote Records
Een onverwacht goed album,
dacht ik na het beluisteren
van deze mij onbekende
bluesliedjes-smid. Zijn inspiratie
haalt hij uit het platteland
van Mississippi, meer speciaal
Betonia, de regio waar onder
meer Skip James, T-Model
Ford en R.LBurnside vandaan
komen. En daarmee heb je
sfeeromschrijving ook, met
een aanvulling: het klinkt wel
moderner dan de oervaders en
dat is best wel fris en fijn.

Een nieuwe rubriek in de
Roots Unlimited Gazette.
10 Mooie albums met zorg &
liefde voor u geseleteerd
door onze redactie!
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WAT ZIJN WE VAN PLAN?

Allereerst is het gelukt om met twee
podia in Maastricht vaste afspraken te
maken.

D’n HIEMEL is een van Maastrichts

roemruchte muziektempels, ingebouwd in
de oude stadsmuur. Hier zullen we als Roots
Unlimited maandelijks gaan programmeren:
grotere acts die echt tot hun recht kunnen
komen in de sfeervolle zaal en op het heerlijke
buitenterras.

MUZIEK

									

5

Ons 1ste lustrum: een extra reden om jullie voor het najaar een heerlijk
programma te bieden, met op het eind een knaller van jewelste!
We starten het tweede weekend van september tijdens het Maas Festival.

maatschap aan te gaan bieden van Friends of
Roots Unlimited: een vrolijke muzikale community met allerlei voordelen voor leden. Een
gewaagd idee, dat zeker ….. maar wie niet
waagt die niet wint. Enfin, laat het ons maar
weten (stichtingrootsunlimited@gmail.com).

10 EN 11 SEPTEMBER

ROOTS-MAAS-FESTIVAL

ONZE EIGEN BANDS

D’n HIEMEL, MAASTRICHT
ZATERDAG 10 SEPTEMBER, 18:00-22:00 uur

Roots Unlimited organiseert niet alleen concerten voor artiesten uit binnen- en buitenland. We hebben ook twee bands actief “in
het veld”:

18:00 uur: Tight & Juicy (Blues & Rock)
19:30 uur: Merel (Singer-Songwriter)
20:45 uur: Des-Fais-Do-Do (Cajun)

THE BLUES CREW

ZONDAG 11 SEPTEMBER, 18:00 uur-22:00 uur

• akoestische countryblues
Concertagenda en info:
www.thebluescrew.nl
De band was begin juli te gast bij
Jos Potting van het RTVMaastricht
radioprogramma Bluespotting. Op de site
staat een kleine audio impressie van de muziek.
Het hele programma is terug te beluisteren:
https://rtvmaastricht.nl/radio/gemist/bluespotting-rootstime

5

Concert Hans Theessink in D’n Hiemel

De CELLEBROEDERSKAPEL

uit ca. 1525 ligt in het oude hart van
centrum Maastricht (het Statenkwartier).
Deze unieke locatie gaan we inzetten voor
kleinere, intieme en grotendeels
akoestische concerten voor talentvolle starters,
singer-songwriters en kleinere ensembles.

5

• klassieke bluegrass
Concertagenda en info:
https://flinthill-music-trail.jouwweb.nl/

K

Komend najaar bestaan we vijf jaar: het
is ons gelukt om een idee dat er ruim 5
jaar geleden op papier prachtig uitzag
werkelijkheid te laten worden. Wie heeft
dat gedaan? Een grote groep vrijwilligers
die zich in het begin om allerlei redenen
aansloot bij de stichting en die zich langzaam heeft ‘verdicht’ tot een hechte groep
van een tiental mensen.

5

Hun doel: het met één vaandel & visie
promoten van roots- en americana muziek en
cultuur in Maastricht e.o. Al met al hebben we
zo’n 1500 bezoekers ontvangen bij ruim 30

5

concerten en evenementen - en dat met bijna
twee jaar stilstand vanwege corona!.
Met ‘liefdewerk & oud papier’, zullen we
maar zeggen, maar we zijn er maar wat trots
op!
Roots Unlimited is een kleine, erkende speler
geworden in de Maastrichtse cultuur- sector.
Ondersteund door allerlei partner- organisaties en sponsors.
Daarvoor zeggen we uitdrukkelijk dank:
zonder al die partijen was het ons niet gelukt.
Daar willen we in onze 2de lustrumperiode
vooral mee doorgaan!

Met ons programma willen we verder gaan
bijdragen aan de groei van het platform Blues
Maastricht Rock Passions, dat onder de
bezielende sponsorship van Jo Koopman steeds
meer activiteiten gaat omvatten (www.bluesmaastricht.nl).
Vrienden, de lijst van ‘abonnees’ op onze
Roots Unlimited Gazette en Nieuwsbrief
groeit gestaag. Het ligt dan ook voor de hand
om jullie als liefhebbers van roots en americana nader te leren kennen. In het najaar gaan
we een korte enquête uitzetten om te achterhalen wat jullie zoal van ons verwachten, wat
jullie voorkeuren zijn etc.
We spelen met de idee om nog een stapje
verder te gaan en jullie op termijn het lid-

18:00 uur: Flinthill Music Trail (Bluegrass)
19:30 uur: Damien van Elburg (Americana)
20:45 uur: The Blues Crew (Countryblues)

Organisatie: Roots Unlimited, i.s.m. D’n Hiemel en Blues Maastricht

IN D’N HIEMEL BRENGEN WE DIT NAJAAR:

1

2

3

1. RED HERRING (NL)

4
zaterdag 24 september

bluegrass , aanvang 20:00 uur

FLINTHILL MUSIC TRAIL

Concert Jellyman’s Daughter onlangs in de CellebroedersKapel.
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www.red-herring.nl

2. LLOYD SPIEGEL (VS)

gitaarvirtuoos, singer-songwriter, aanvang 20:00 uur

3. ENTOTO BAND FT. JOEP PELT (NL)
Ethiopische soul & folk, aanvang 19:00 uur

woensdag 5 oktober

www.lloydspiegel.com

zondag 23 oktober

www.joeppelt.com/entoto/

4. JAN AKKERMAN BAND FT. PHIL BEE (NL) zaterdag 3 december
Rock & Blues, aanvang 20:00 uur

https://youtu.be/u2vXlbyCalA

ROOTS AKOESTISCH CONCERTENREEKS
CELLEBROEDERSKAPEL

Aanvang programma 15:00 uur • aanvang tweede deel: circa 16:00 uur

A. THE LASSES (NL)

zondag 16 oktober

B.GUY VERLINDE (B)

zondag 30 oktober

Amerikaanse en Britse folk Dubbelconcert met: MEREL van de KEER, Deltablues, Roots

Onze partners:

• Blues Maastricht Rock Passions / Jo
Koopman
• Arnold Smit / Music House Guitars
• John Eijssen / Cellebroederskapel
• Christian Leenders / VisualAffaires
• Hotel Beez, Maastricht
• Cultura Mosae, Centrum Management
Maastricht
Guido van den Boorn, voorzitter

Americana, blues

Dubbelconcert met: LOTTE WALDA limburgse. Singer-songwriter

C. MERMAID MOONSHINE (B)

zondag 20 november

D.THE LIBERATORS (NL)

zondag 18 december

Americana, blues Dubbelconcert met: MIKE & ROB JEUKENS zoon & vader, Delta blues
Blues

Dubbelconcert met: LIEVE BROUX jonge talentvolle singer-songwriter

A

B

C

D
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“Hey Jos, wat heb ik gehoord! Ga jij binnenkort aflevering 1.000
van jouw radioprogramma maken? Feeske!!!”
Aldus onze immer enthousiaste voorzitter tijdens een bestuursvergadering van deze club.
Omdat de andere bestuursleden aandachtig en enthousiast ja-knikkend toegaven daar ook wel zin in te hebben,
ben ik maar eens gaan tellen wanneer die
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VAN CORONA TOT NU:
VAN NIETS TOT IETS EN MEER

uitzending dan zou zijn en hoe we dat
dan gaan aanpakken.

^
Via_internet_zal_je_bedoelen_!_
Corona heeft ons allemaal behoorlijk
dwarsgelegen in het verwezenlijken van
onze ambities. Op de farmaceutische
industrie en hun trawanten na. Maar die
hebben nooit enige interesse getoond in
de muziekwereld van Roots en Americana.
Toch gingen in de periode maart
2020 – januari 2022 steeds, tegen alle
voorspellingen en verwachtingen in, de
Roots Unlimited-leden flink aan de slag
om de doelstelling van de stichting waar
te maken: Roots en Americana in al hun
breedte promoten.

MHEER & KAPEL
HERINNERINGEN
10 mooie albums

Stone by Stone • Ian Siegal
Label: Grow Vision
Als je hem nog niet kent, zorg
dan dat je zijn muziek snel leert
kennen. Eigenwijs, origineel,
respectvol in omgang met blues
en roots en formidabel live performer, dat is ie. Dit album heeft
de sfeer van een ongedwongen
jamsessie met vrienden. Zanger,
gitarist en componist Siegal
maakt er weer een bijzonder
muziekfeestje van.

En terwijl je daar dan mee bezig
bent komen er allerlei herinneringen
naar boven. Over flaters (na 45 minuten
uitzending blijken we de liveknop niet omgezet
te hebben, waardoor er 45 minuten stilte ‘on
air’ was), over leermomenten (in den beginne
las ik verhalen voor, na 5 uitzendingen deden
we het al “uit het hoofd” wel met heel veel euhs,
‘vrienden’ telden eens in één uitzending 57 “euhs”,
waarvan een paar hele lange), over serieuze
voorbereidingen (het eerste jaar hadden we 1 uur
Bluespotting en 1 uur Wortele en Sjtein, muziek
aan elkaar gekoppeld uit de …. Roots en rockgenres
…Briljante programmatitel toch?
Voorbereiding circa 5 uur!), over technische problemen (defecte cd-spelers, haperende microfoons, in
een oneindige loop geraken
van de nieuwsuitzending, playlist kwijt twee
minuten voor aanvang), over leuke gasten (Fons
Daamen van Moulin Blues en John Hendrix van
Southern Bluesnight, maar ook een psychiater over
de invloed van muziek op de psyche, een pianoleraar

met bluesimprovisaties voor 1e jaars muziekleerlingen
en een tandarts die een muzikant zijn gebitsrenovatie liet betalen via het produceren van een eigen
album, Pien geheten) en over al die fijne muziek
die ik van over de hele wereld mocht ontvangen
en waaruit ik de conclusie trok en nog steeds
trek dat Nederlandse producties op blues- en
rootsgebied dik in orde zijn.

WANNEER?

Wanneer we de 1000ste dan gaan doen? 20 jaar na
de eerste en die was oktober 2002. Dus ga meeluisteren als je dat al niet deed. Dat kan via de twee
omroepen waar Bluespotting en, een keer in de
twee weken, Rootstime (gepresenteerd en gemaakt
door John Dauven) wordt uitgezonden: maandagavond 20-22 uur via RTV Maastricht en dinsdagavond 20-22 uur via 3Heuvelland, via internet, ether
of kabel of luister terug via https://rtvmaastricht.nl/
radio/gemist/bluespotting-rootstime
Jos Potting

Geplande concerten moesten keer op keer
gedwongen geannuleerd worden. Toch
speelde Roots Unlimited het klaar om tussen
de lockdowns door diverse evenementen te
organiseren in de vorm van een festivalletje
van maar liefst 5 zondagmiddagen in
het centrum van de Limburgse heuvels:
café Quanten in Mheer. Ook werd een
zondagmiddagfestival met 4 optredens in
de Cellebroederskapel in hartje Maastricht
gerealiseerd.

MET GERINGE MIDDELEN
Roots Unlimited kent tot nu toe geen
structurele (gemeentelijke) subsidie,
en door Corona-angst veroorzaakte,
tegenvallende bezoekersaantallen, bleef
Roots Unlimited concerten voorbereiden.
Bestaande contacten werden gekoesterd en
nieuwe aangeboord. Uiteindelijk kon onze
kleine vrijwilligersclub, door de blijvende
optimistische houding en inspanning van
haar leden, sponsors en partners, begin dit

jaar vliegend uit de startblokken komen in de
vorm van een aantal succesvolle concerten in
D’n Hiemel in
Maastricht.
Hoogtepunten
waren de
optredens de
wereldwijd
bekende
countrybluesgitarist
Hans Theessink
en zijn Limburgse evenknie
Robbert Duijf, die voor het eerst samen met
zijn band van zeer ervaren musici optrad.

Experimenten werden
ondanks alles ook niet
geschuwd, waarbij extra
vermeldenswaardig
is het concert van
het Schotse trio The
Jellyman’s Daughter in
de Cellebroederskapel.
Uit het oorspronkelijke Roost Heritage
Orchestra ontsproten in die periode twee

secties: The Flinthill
Music Trail” en
“The Blues Crew”,
die samen alleen al de
afgelopen maanden
goed waren voor
een tiental concerten!

10 mooie albums

PARTNERS

Bestaande en nieuwe
samenwerkingsverbanden
werden aangegaan. De
inbreng van de partners
St. Paul’s Boulevard • Michael
McDermott
van Roots Unlimited
garandeert een goede basis Label: Continental Record
Services
om verder te gaan.
Arnold Smit
Uit Chicago komt hij, deze
rootszanger en er is slechts
Home Guitars,
een vleugje van blues terug te
Visual Affairs –
vinden. De wijze waarop hij
ze zingend verteld is echter
Christian Leenders,
volstrekt uniek, niet in het minst
Vista College,
door de beklijvende muziek.
Cultura Mosa en
Blues Maastricht, samen met de Roots Unlimited
locaties D’n Hiemel en de Cellebroederskapel,
vormen een hechte basis van waaruit het mogelijk
is geworden, dat Roots Unlimited een dijk van een
programma de komende maanden kan realiseren.

PLANNING
Zo staan in de komende maanden 13 optredens
gepland en wordt voor het vroege voorjaar
2023 een Roots-festival voorbereid, dat hopelijk
een mooi festivalseizoen (met onder meer een
vierdaags festival van Blues Maastricht in de
Muziekgieterij) in Maastricht en omgeving zal
inluiden.
Tom Cornips, bestuurssecretaris

ZATERDAG
10 SEPTEMBER
18:00-22:00 uur
18:00 uur:
Tight & Juicy
(Blues & Rock)
19:30 uur:
Merel
(Singer-Songwriter)
20:45 uur:
Des-Fais-Do-Do
(Cajun)

																

RED HERRING

WOENSDAG

5 OKTOBER 2022

Folk roots,
americana,
murder ballads,
love songs,
and kickass tunes

IN D’N HIEMEL

Eindelijk is het zover: Maastricht kan kennis
maken met het fenomeen Lloyd Spiegel (1979),
een Australische gitarist, songwriter
en zanger.
De veertiger heeft al een hele carrière achter zich: hij begon
met optreden op 10-jarige leeftijd, produceerde tien albums
en werkte mee aan vele andere opnames, zowel als artiest als
producer. En dat in zijn thuisland en elders in de wereld.
Miss it and regret it!

ZONDAG

Spiegel raakte geïnteresseerd in de blues toen hij zes jaar oud
was en vond een album van Sonny Terry Brownie McGhee
in de platencollectie van zijn vader. Zijn vader nam hem
mee naar shows van Dutch Tilders en Geoff Achison, en
speelde in ongeveer twee jaar in bluesclubbands. Hij werd
op 16-jarige leeftijd door Brownie McGhee naar de VS
uitgenodigd.

11 SEPTEMBER
18:00-22:00 uur

18:00 uur:
Flinthill Music Trail
(Bluegrass)
19:30 uur:
Damien van Elburg
(Americana)
20:45 uur:
The Blues Crew
(Blues)
Locatie: D'n Hiemel,
Maastricht
Organisatie: Roots
Unlimited i.s.m.D'n Hiemel
en Blues Maastricht

10 mooie albums

Deze beschouwelijke blues- en
rootsbard is geboren in Belfeld
en woonachtig in Venlo. Op
de LP staan liedjes die hij in de
afgelopen 15 jaar heeft opgenomen
en uitgebracht op volstrekt
unieke cd’s. Het dialect is goed
verstaanbaar, de liedjes invoelbaar
en de muzikale begeleiding is sober
maar ook heel origineel. Sjwan
Limburgs produk!

De pers: “Lloyd Spiegel...gitaarmagie en geweldige verhalen.
Deze show is waar voor je geld! Ga, sta versteld!” en “…hij
heeft het unieke vermogen om een publiek vast te houden
tot het einde van een optreden. Ontzettend vermakelijk.”
Nu dus ook in Maastricht.
Zie ook: http://lloydspiegel.com

24 SEPTEMBER
IN D’n HIEMEL

Zaterdagavond 24 september
2022 komt de band voor het
eerst komt naar Maastricht: vanaf
20.00. uur staan de haringen in
D’n Hiemel, Bernadusstraat 24a
in Maastricht.
Arno Adams - Ut Is Wie Ut Is
Label: Sounds Great!

Spiegel won zijn eerste talentenjacht op 10-jarige leeftijd en
speelde regelmatig in Melbourne, Australië. Op 13-jarige
leeftijd richtte hij zijn eigen band op, Midnight Special,
waarvan hij de frontman was van 1993 tot 1998. Op
15-jarige leeftijd nam hij zijn eerste cd op, die hij ook
produceerde.
Sinds 1996 werkt Spiegel als soloartiest op festivals en
theaterpodia over de hele wereld.

ZATERDAG
Het neusje van de Nederlands
roots- en bluegrass-zalm mag je
Red Herring gerust noemen, al
is de naam die van een andere
vissoort kent.

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
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LLOYD SPIEGEL

10 EN 11 SEPTEMBER 2022 ROOTS-MAAS-FESTIVAL
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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.
De 'rode haringen' zijn:
Arthur Deighton - zang,
mandoline, gitaar, bouzouki
Joram Peeters - zang, viool, gitaar,
mandoline, bouzouki
Paul van Vlodrop - zang,
vijfsnarige banjo, mandoline,
gitaar
Loes van Schaijk - zang, contrabas.
Zie ook: http://www.red-herring.nl

ENTOTO BAND FT. JOEP PELT ZONDAG 23 OKTOBER IN D’N HIEMEL

Hedendaagse versie van Ethiopische soul en folk
KIJK HIER
https://www.joeppelt.com/
wordpress/wp-content/
uploads/2022/04/joeppelt.pdf
voor een interview met gitarist Joep
Pelt en de Entoto band.

“Hedendaagse versie van
Ethiopische 60’s & 70’s soul en
folk!” Zo afficheert de Entoto
Band zich op hun site: “Entoto
Band brengt een hedendaagse
interpretatie van Ethiopische funk
van de ’60s. Bulderende saxofoons,
soulvolle zang en groovende ritmes
smelten samen in een energieke
performance, terwijl het publiek
zich waant op de dansvloer van
swingend Addis Ababa!”
Mis deze opwindende Afrikaanse
muziekavond niet! Voor het eerst
in Zuid-Limburg, zondag

23 oktober a.s. in D’n Hiemel,
20.00 uur
Bezetting Entoto is:
Helen Mengestu – vocals
Million Tewelde – tenor saxophone
/ vocals
Joep Pelt – guitar
Elvis Sergo – Hammond organ /
synthesizers
Roos Manshanden – bariton
saxophone
Frank Stolwijk – tenor saxophone
DJ de Koning – percussion
Randell Sambo – drums

Nieuwsbrief van STICHTING ROOTS
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MEDEDELING
VOOR ALLE
BANDS EN MUZIKANTEN
IN LIMBURG!

JAN AKKERMAN
& PHIL BEE
Twee klinkende namen de nauwelijks
toelicht vragen. De eerste, Jan Akkerman,
is bezig aan zijn 75-toer ter gelegenheid
van zijn verjaardag.

ZATERDAG

3 DECEMBER
IN D’n HIEMEL

De carrière van de tweede omspant al
drie decennia maar kreeg verleden jaar
nationale bekendheid door het winnen
van de Senior Voice.
Samen zorgen zij zaterdag 3 december voor een muzikale avond om
niet te vergeten en zal D’n Hiemel in Maastricht zijn naam in elk geval
die avond eer aan doen. Wees er snel bij om er getuige van te zijn!

Roots Unlimited aangesloten
bij Nationaal Podiumplan
Subsidie voor muzikanten

Roots Unlimited heeft zich onlangs als podium aangesloten
bij het Nationaal Podiumplan (NPP). Het NPP wil
een fundamentele bijdrage leveren aan de Nederlandse
muziekcultuur door het NPP stimuleren dat professionele
musici een eerlijke betaling kunnen ontvangen voor hun
prestaties (volgens Fair Pay maatstaven).

Basisconcept & voorwaarden
Het Nationaal Podiumplan (NPP) voorziet hierbij in een regeling
zonder uitgebreide aanvraagprocedure. Het NPP kan de vergoeding
voor een concert van de musicus – die geregistreerd moet zijn bij
het NPP – aanvullen tot de actuele gagenorm van €270,-.
Dit is mogelijk als een podium dat is aangesloten bij het NPP zelf
minimaal de helft van deze gagenorm als bedrag voor het concert inlegt.
Roots Umlimited juicht dit toe en ziet zo meer mogelijkheden om
professionele roots- en americana-musici een kans te geven zich te
profileren in Maastricht en haar regio.
Kijk voor meer informatie en voor de complete voorwaarden:
www.nationaalpodiumplan.nl

PHIL BEE
Het lijkt erop alsof blueszanger Phil Bee uit Margraten
net aan een nieuwe carrière is begonnen, maar hij
timmert al 30 jaar muzikaal aan de weg. In 2021 brak
hij wel door bij het grote publiek toen hij The Voice
Senior won. Dat jaar verscheen ook zijn 20e (!) album
uit: Live at Tivoli Vredenburg: “Als ik heel eerlijk moet
zijn, het is meteen ook mijn beste.”

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door Blues Maastricht / Jo
Koopman
Zie ook: www.janakkerman.com / https://www.philbee.nl

HELLUP!!!
SOCIAL MEDIA-VRIJWILLIGER
GEZOCHT

Roots Unlimited wil graag zoveel mogelijk mensen kennis
laten maken met roots-muziek. Dat doen we door middel
van onze concerten.
Om zoveel mogelijk mensen daarover te informeren zijn
Social Media vandaag de dag onontbeerlijk.
Daarom zoeken wij één of meer vrijwilligers
met (veel) ervaring op het gebied van
de sociale media om ons daarbij te helpen.
Met andere woorden ‘Handen uit de mouwen’ om onze
onze activiteiten bij een zo breed mogelijk publiek
onder de aandacht te brengen.
Meer weten of aanmelden:
neem dan contact op met voorzitter Guido van den Boorn,
via stichtingrootsunlimited@gmail.com.

Ook dit jaar organiseert Stichting Southern Blues Promotion
in samenwerking met B.R.U.L.
(Blues en Rootsmuziek Uit Limburg) de BRUL Contest.
Dit jaar zal dat plaatsvinden in Maastricht, in d’n Hiemel op
zaterdag 19 november 2022.
Deze BRUL Contest is een wedstrijd voor Limburgse Blues, Roots of
Americana acts met als hoofdprijs een speelplek op de Southern
Bluesnight 2023!
De bedoeling is dat bands/muzikanten zich aanmelden via email (info@brul.eu) en die
aanmelding vervolgens via WeTransfer (www.wetransfer.com) te complementeren met
je/jullie muziek (minimaal 3 liedjes). Dit mogen studio opnames zijn maar ook liveopnames.
Een dwingende voorwaarde voor deelname is wel dat minstens een van de leden van de
band/act in Limburg (Nederlands of Belgisch) woonachtig is.
De inzendingen worden beoordeeld door een jury die wordt samengesteld door de
Stichting Southern Blues Promotion.
Uit alle inzendingen worden de best beoordeelde vijf bands/acts uitgenodigd voor
de finale, de hierboven genoemde Brul Contest. Er wordt een optreden verzorgd van
20 minuten en een jury, samengesteld door Stichting B.R.U.L., zal de vijf optredens
beoordelen op een aantal aspecten. Uiteindelijk zal daar een winnaar uit gaan komen
en deze winnaar zal door de Southern Bluesnight (Parkstadtheater Heerlen, zaterdag
18 maart 2023) worden uitgenodigd dit gerenommeerde festival te openen op het Juke
Joint-podium. Het is ook nog eens een feestelijke 25e editie van het festival, dus dat
wordt nog heel speciaal!
Deze contest wordt al heel wat jaren georganiseerd en leverde prachtoptredens op voor
bands als Ragtime Rumours, Barn & Belle, Bourbon Street en Mike & Rob Jeukens.
De winnaars van de afgelopen jaren zijn uitgesloten voor deelname aan deze BRUL
Contest 2022.

Sluitingsdatum voor de aanmeldingen (+ muziek) is

20 oktober 2022.
Doe mee, meld je aan via info@brul.eu

10 mooie albums

Son House •
Forever on My Mind
Label: Easy Eye Sound
De ‘Vader van de Delta Blues’
maakte zijn eerste opnames in
de 30er jaren. Tien jaar later
was er een 2e opnamesessie
en toen verdween hij. In 1964
werd hij gelukkig weer terug
gevonden. Zijn oude liedjes
werden opnieuw opgenomen
en voor de helft op plaat
gezet. De andere helft vindt
je fantastisch opgepoetst op
dit heerlijk weerzien met deze
authentieke en belangrijke
bluesman.

Strictly a One-Eyed Jack •
John Mellencamp
Label: Republic Records
Alles wat Mellencamp
muzikaal doet is bijzonder
en verschrikkelijk mooi:
rock, americana, gospel,
protestliederen of blues, hij blijft
volstrekt uniek als componist en
vocalist, als singer-songwriter
dus. Op dit 25e album komt de
boss zelfs langs. Genieten dus.
Er blijft trouwens wel een vraag
onbeantwoord: wanneer komt
hij eens naar Nederland, bv.
naar Maastricht?

Tricks of the Trade •
Malcolm Holcombe
Label: Handmate Music
Ellende, persoonlijk
doorgemaakt of in de omgeving
volop aanwezig, schijnt te
zorgen voor vreselijk mooie
muziek. In het geval van
Holcombe klopt het 200%.
Zijn muziek is een heel somber
mengsel van country en
folkblues en wordt gezongen
met een uiterst rafelige stem.
Hij heeft pijn, is teleurgesteld
in de mensheid, is boos op
de politici. Maar het is zo
ontzettend mooi!
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ROOTS-AKOESTISCHE DUBBELCONCERTEN CELLEBROEDERSKAPEL, MAASTRICHT
10 mooie albums

{

Zondag 16 oktober 15.00 uur dubbelconcert:

MEREL VAN DE KEER,
singer-songwriter &
THE LASSES,
Amerikaanse en Britse folk
MEREL VAN DE KEER

{

Merel is een singer-songwriter en gitariste uit
het Brabantse Raamsdonksveer. Haar stijl is een
mengeling van (delta)blues, roots en americana
met een heel eigen sound ontwikkeld die een
combinatie is van deze genres. Zij begeleidt
zichzelf op een resonatorgitaar en een bassdrum.
Geïnspireerd door o.a. Rory Gallagher, Brother
Dege, Rory Block en Sheryl Crow. En dat met
een stem die door sommigen vergeleken wordt
met Janis Joplin en Sue Foley.

THE LASSES

Leftover Feelings •
John Hiatt & The Jerry
Douglas Band
Label: New West Records

Nog voordat ze een woord hadden gewisseld
zongen ze al samen, in het Ierse muziekcafé
Mulligans in Amsterdam. Inmiddels toeren
Sophie Janna en Margot Merah de hele wereld
over met geweldige folkballades uit de Schotse,
Ierse en Amerikaanse folktradities en intieme
eigen liedjes. Sterke harmonieën, ongedwongen
stemgeluid en interessante repertoire maken
ze een veelgevraagd duo in de internationale
folkscene. Centraal staat altijd de samenzang
waarbij de stemmen elkaar perfect aanvullen
en versterken. In oktober 2019 verscheen het
vierde album Undone, dat ze presenteerden in
het tv-programma Vrije Geluiden. In de EuroAmericana Chart bracht deze “schitterende ode
aan de menselijke stem” het tot de eerste plek.

LOTTE WALDA,
singer-songwriter &
GUY VERLINDE-duo (B),
Americana, blues
LOTTE WALDA

Goede wijn behoeft geen krans. Dat geldt
zeker voor Lotte Walda die al verschillende
keren te gast was bij Roots Unlimited. De
uit Heerlen afkomstige is singer-songwriter
en straatartiest in hart en nieren, ondanks
successen op (internationale) podia. Via haar
muziek wil ze inspireren en haar liefde voor
mens en natuur overbrengen aan de wereld.
Haar liedjes kenmerken zich door sterke
melodieën, pakkende teksten en haar
bijzondere, authentieke stemgeluid. Haar
eigen muziek vult Lotte aan met covers uit
de jaren ’60 en ’70, van artiesten als Melanie
(Safka) en Joni Mitchell.

GUY VERLINDE DUO

Guy Verlinde (Gent, °1976) wordt vaak
de hardst werkende man van de Belgische
bluesscene genoemd: 13 albums in 12 jaar en
concerten in internationale clubs en festivals.
Zijn album Standing In The Light of a
Brand-new Day is een nieuwe stap in
zijn muzikale en tekstuele evolutie, maar
zijn liefde voor akoestische muziek blijft
onveranderd. Guy wordt bijgestaan door
de stijlvolle jonge muzikant Olivier Vander
Bauwede. Hij behoort tot de nieuwe generatie
Gentse bluesmuzikanten. Beïnvloed door
Toots Thielemans en Steven De bruyn
verkent hij met zijn mondharmonica’s diverse
muziekstijlen en gaat hij veel verder dan de
traditionele blueslicks. Daarnaast speelt hij
elektrische gitaar en studeert hij jazz aan het
Conservatorium van Brussel.

}

Zondag 18 december 15.00 uur dubbelconcert:

Zondag 30 oktober 15.00 uur dubbelconcert:

}

Zondag 20 november 15.00 uur dubbelconcert:

MIKE & ROB JEUKEN,
delta blues &
MERMAID MOONSHINE (B),
Americana, blues
MIKE & ROB JEUKEN

Southern Bluesnight 2022 mochten vader en
zoon Mike & Rob Jeukens (als winnaars van de
B.R.U.L. contest 2021) met hun Delta-blues de
aftrap doen van de schitterende 24e editie van dit
festival in Heerlen. Als het ware al een ‘stamp of
approval’ van de kwaliteit van de muziek van het
tweetal.

MERMAID MOONSHINE
De ROOTS-AKOESTISCHE
dubbelconcerten worden
medemogelijk gemaakt door
de Cellebroederskapel en
Blues Maastricht/Jo Koopman.

Mermaid Moonshine is een project van Marc
Borms en An Staels, waarbij zij eigen werk
brengen, aangevuld met songs van grote helden:
MS John Hurt, John Prine, Eric Bibb, Townes
Van Zandt, Willie Nelson, Bonnie Raitt, Sierra
Ferrell en vele andere.
De muziek die ze brengen is een mix van blues,
americana en singer- songwriter songs en het
geheel ademt de sfeer van het diepe zuiden van
Amerika, waar ze graag vertoeven.

LIEVE STROUX,
singer-songwriter &
THE LIBERATORS,
Blues
LIEVE STROUX

Als de concert reeks ‘jong & oud’ had geheten
was dat zeker van toepassing geweest op dit
dubbelconcert. Lieve Stroux is een jonge singersongwriter die net aan de weg is beginnen te
timmeren en die het verrassende voorprogramma
zal verzorgen.

THE LIBERATORS

Een van de langst bestaande rockbands van
Nederland met een indrukwekkende staat
van dienst. Spelend sinds 1979 en nog steeds
springlevend na vele Europese tours en vijf
albums, waarvan de laatste Waitin’ verscheen.
Hun muziek laat zich het best omschrijven als
stevige rockbluesmuziek gebaseerd op de roots
van onze hedendaagse populaire muziek, maar een
week voor Kerst presenteren de Liberators hun
repertoire akoestisch… something completely
different.

Zo’n 50 jaar geleden nam ik al
eens een live concert op van
deze singer-songwriter uit
Amerika. Hij klonk toen nog
heel nerveus, maar had toen
wel al heel scherpe observaties
over de wereld om hem heen.
Op dit semi-akoestische album
vormt bluegrass de hoofdmoot.
Er staan prachtige liedjes op,
vaak samen geschreven met
dobro-fenomeen Jerry Douglas.

The Dead South • Easy
Listening for Jerks, Part. 1
Label: Six Shooter Records
Canadese bluegrass, het
bestaat en The dead South
werd er bekend mee. En dat
is best bijzonder want met
banjo, mandoline, string-bas,
kickdrum, cello en akoestisch
gemaakte muziek heb je niet
automatisch de aandacht van
grote scharen muziekfans. Dit
album lijkt een tussendoortje,
maar is interessant vanwege
de opzet: popklassiekers in
bluegrass stijl gespeeld. Heel
erg leuk!

They Called it Rhythm &
Blues • Duke Robillard
Label: Stony Plain Records
Stijlvastheid zorgt voor
herkenbaarheid. Toch kan
Robillard met gemak surfen in
genres als blues, rock, jazz en
Rhythm & Blues: zijn gitaarspel
blijft heel vertrouwd. De
laatste jaren lijkt hij te kiezen
voor de oude R&B, maar er is
altijd wel plaats voor een paar
bluesliedjes. Dit album is ook
mooi vanwege de zangers (en
mondharmonika’s). Fijne muziek
om met de gordijnen dicht op te
dansen, samen dan toch!

