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11 JAAR BLUES IN SCHOTEN
Op zaterdag 16 november vond alweer de 11de editie plaats van
BLUES IN SCHOTEN in cc De Kaekelaar.
Na de tegenslag van vorig jaar, waar de Amerikaanse hoofdact het
presteerde om minder dan 24u voor het optreden zijn kat te sturen,
werd de organisatie genoodzaakt om deze editie iets minder groots
aan te pakken.
Er werd geopteerd om alleen Belgische bands op het podium te zetten en eens te meer bleek dat we best wel chauvinistisch mogen zijn,
want er stond alleen maar muzikale kwaliteit op het podium. Ook het
publiek was talrijk aanwezig.
WAKING UP DOLORES was een nog relatief jonge formatie, ze spelen ongeveer 2 jaar in deze bezetting, maar allen mensen met ervaring in andere groepen.
Zij brachten een erg mooi uitgebalanceerde set met bekende bluesklassiekers. De stem en présence van de zangeres maakte dit een zeer
gesmaakte start van de avond.
De BOOGIE BEASTS deden hun naam alvast alle eer aan. Dit was
boogie zoals boogie moet klinken, rauw en met passie. Vier enorm gedreven muzikanten, vooruitgestuwd door een stomende mondharmonica, in combinatie met 2 gitaren en drums. Het publiek werd er
wild van.
Met THE DUMP BROTHERS was de organisatie zelden zo ver afgeweken van de traditionele blues. Van oorsprong waren dit vooral straatmuzikanten, die elkaar ook daar hebben leren kennen. Zij mixten dan
ook al hun eigen stijlen door elkaar, zodanig dat hun muziek moeilijk
in één genre te vatten is. Geen echte blues, maar wel een zeer sterk
optreden.
En dan als afsluiter tot op heden de enige band die voor de tweede
maal in de Kaekelaar op het podium mocht staan, BLUES LEE. En dat
heeft alles te maken met hun enorme kwaliteiten. Deze band bestaat
intussen al 18 jaar en dat merk je op alle fronten. Muzikaal perfect
op elkaar ingespeeld en meer dan begenadigde songschrijvers. Elke
song is namelijk door henzelf geschreven. Niettegenstaande het late
uur wisten ze toch tot de laatste noten het publiek tot tegen het podium geplakt te houden. Het absolute hoogtepunt van een meer dan
geslaagde BLUES IN SCHOTEN editie 2013!
De zoektocht naar muzikale pareltjes voor BLUES IN SCHOTEN 2014
kan terug van start gaan.
Tot op de 12de EDITIE van BLUES IN SCHOTEN op 15 november
2014!
Mr Blues’n Guzzi
sfeerbeelden zie www.bluesinschoten.be

