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10 JAAR BLUES IN SCHOTEN
Op 17 november 2012 vond in cc Dekaekelaar de 10de editie plaats
van BLUES IN SCHOTEN.
Niettegenstaande de totaal onverwachte tegenslag, (de hoofdact liet
de organisatie op donderdagnacht weten dat ze niet zouden komen)
was de zaal volledig volgelopen voor deze lustrumeditie.
De organisatoren besloten in allerijl toch nog naar een vervanger te
zoeken, zodanig dat de bezoeker 4 bands kon zien en horen voor zijn
ticket.
Niettegenstaande hun erg jonge leeftijd, gitarist en bassiste zijn niet
ouder dan 18 jaar, bracht THE BLUES VISION een ijzersterke set alsof
ze al 20 jaar ervaring hadden.
Dan was het de beurt aan FRIED BOURBON, met recente winnaar
van de “King of Swing” wedstrijd in de USA, Steven Troch als zanger,
mondharmonicaspeler. Een swingende bluesy sound van een band
die al jaren samenspeelt en die door iedereen gesmaakt werd.
ED AND THE GATORS kreeg uiteindelijk de twijfelachtige eer om het
publiek te doen vergeten dat ze eigenlijk in allerlaatste instantie een
topper moesten vervangen. En ze deden dit schitterend, stevige afwisselende set die door iedereen ferm gesmaakt werd.
Als laatste was het dan de beurt aan de band van NICK MOSS & THE
FLIP TOPS uit Chicago, om de problemen met hun Amerikaanse collega’s te doen vergeten. Wat helaas niet helemaal lukte, want in combinatie met het late uur en het feit dat er toch vele mensen wel degelijk voor Dwayne Dopsie waren gekomen, was de zaal tegen het einde
van hun set toch nog maar voor een kwart gevuld.
Maar niettegenstaande de toch wel enorme tegenslag die de organisatoren kregen te verwerken, leverde BLUES IN SCHOTEN 2012
toch weer het bewijs dat enkele hardwerkende vrijwilligers een mooi
programma kunnen aanbieden voor een dankbaar Schotens publiek.
Tot volgend jaar 16 NOVEMBER 2013 voor de 11de EDITIE van
BLUES IN SCHOTEN!
Mr Blues’n Guzzi
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sfeerbeelden zie www.bluesinschoten.be

DANKWOORD AAN ALLE BELGISCHE BLUESMUZIKANTEN
Na alle problemen bij de 10de editie van BLUES IN SCHOTEN, willen wij als organisator op deze manier persoonlijk ALLE BELGISCHE
MUZIKANTEN die in 10 jaar ‘BLUES IN SCHOTEN’ OP ONS PODIUM
gestaan hebben BEDANKEN.
Een kleine optelsom zegt ons dat er op 10 jaar Blues, 146 Belgische
bluesmuzikanten in Schoten te gast waren.
En niet één heeft ooit afgezegd, moeilijk gedaan, kapsones gehad en/
of afspraken niet nagekomen. Integendeel, bijna elke muzikant is persoonlijk de organisatie komen bedanken omdat ze op het podium in
Schoten konden staan.

sfeerbeelden zie www.bluesinschoten.be

De editie van Blues in Schoten 2012 heeft ons geleerd dat buitenlandse professionele bands en bookingskantoren, blijkbaar minder
problemen hebben met kapsones en afspraken respecteren.
Daarom nogmaals via deze weg OPRECHTE DANK AAN AL DIE
BLUESMUZIKANTEN die samen met ons naar een oplossing hebben
gezocht om toch nog een band te vinden die kon invallen
We weten dat wij als organisator voor het publiek af en toe moeten
uitpakken met een buitenlandse naam, maar het zijn onze eigen
bluesmensen die Blues in Schoten reeds 10 jaar hebben geholpen
om het festival te laten groeien tot wat het nu is. Een vaste waarde
in Schoten en op de muziekkalender waar zowel muzikanten als publiek, graag naartoe komen.
Bedankt,
Jef, Dirk, Jan, Erik
Tot volgend jaar 16 NOVEMBER 2013 voor de 11de EDITIE van
BLUES IN SCHOTEN!
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