
BLUES EXPERIENCE FESTIVAL, 31 maart a.s., D’n Hiemel:

Mike & Rob Jeukens, The Blues Crew en The Liberators. 

Voor het eerst vindt het BLUES EXPERIENCE FESTIVAL plaats in 
Maastricht en wel op zaterdag 31 maart om 20.00 uur in D’n Hiemel.
Op het podium staan dan Mike & Rob Jeukens, The Blues Crew en The 
Liberators. 
VVK € 15,- (+ € 0,99), Kassa € 20,- (zaal open 19:30 uur)
https://shop.compoticketing.eu/nl/shop/ticketshop/event/D2673677CB78/1

MIKE & ROB JEUKENS
Op de Southern Bluesnight 2022 mochten Mike & Rob Jeukens (als winnaars van de 
B.R.U.L.-contest 2021) met hun Delta-blues de aftrap voor hun rekening nemen. De ‘stamp of
approval’ van de kwaliteit van de muziek van vader Rob (bluesharp) en zoon Mike (gitaren en
zang).
Info: https://www.facebook.com/MikeRobJeukens

THE BLUES CREW
Handelsmerk van de winnaars van de B.R.U.L.-contest 2022 is authentieke, ol’ skool blues, 
variërend van akoestische country-blues tot elektrisch repertoire van recentere datum. Blues 
zoals die oorspronkelijk bedoeld was: direct – sprankelend – pakkend, van toen en nu. Een 
repertoire dat een breed palet aan stijlen en nummers omvat vanaf begin vorige eeuw tot 
vandaag de dag en variërend tussen gipsy-swing tot Taj Mahal en vroege ZZ-Top.
 Info: https://www.thebluescrew.nl / zie ook FB en Instagram/thebluescrewmaastricht

THE LIBERATORS
Maastrichts’ trots is inmiddels 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 albums; meest recente is Waitin’. Hun muziek laat zich normaal het best 
omschrijven als stevige rockbluesmuziek gebaseerd op de roots van onze hedendaagse 
populaire muziek, maar voor de Blues Experience presenteren ze hun repertoire semi-
akoestisch… something completely different.
Info: https://theliberators.nl / https://www.facebook.com/theliberatorsmaastricht

De concerten van Roots Unlimited zijn mogelijk door Blues Maastricht / Jo Koopman, D'n 
Hiemel en bijdragen van Pop in Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
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