review: Jacques Bloemen 2018
Zoals elk jaar weet “Blues in Schoten” een muzikale selectie bijeen te brengen die toegangkelijk is voor het breede publiek.
De Traveling Kings openden dit boeiende festival. De vierkoppige band speelt zijn nummers vol overgave. Een zeer mooi
moment is als de zanger ‘I Don’t Wanna Stop’ opdraagt aan zijn net overleden moeder.
Beginnen doen de Slow Burners met vier muzikanten om verder in het optreden versterkt te worden door twee backing
vocals. Ondanks enkele technische problemen weten zij het publiek in beweging te krijgen. Gene van het Gene Taylor Trio,
versterkt met Genevieve Dartenelle, is wel echt een ambiancemaker van de speciale soort.
Klaarblijkelijk heeft hij geen playlist maar stuurt zijn muzikanten van nummer tot nummer aan. Deze topmuzikanten kunnen desondanks alles vlotjes aan elkaar spelen. Recht uit hun hart en vol overgave. Als afsluiter kwam de kleurrijke Little
Victor met zijn band on stage. Dit gemengd gezelschap, USA-BEL, trekt de mensen met hun muziek naar het podium en
krijgt de allerlaatsen zover toch nog te dansen.
De organisatoren in Schoten verwennen jaarlijks de mensen met een boeiend toegankelijk muziekrepertorium.
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16de editie van dit leuke festival festival. Heel wat grote en minder
grote namen zijn hier in Schoten al de revue gepasseerd en het organiserend team blijft gestaag aan de bluesweg timmeren om u en
ik op bluesgebied te kunnen verwennen, en tot heden slagen ze
daar wonderwel in.
Het is altijd aangenaam om naar Schoten af te zakken, één van de
data die steeds vast in mijn agenda staan genoteerd. De ‘MC’ voor
de avond is gewoontegetrouw niemand minder dan Vandersypt.
Geen topnamen dit jaar, maar wel 4 top bands die er mogen zijn,
te beginnen met het viertal van de Travellin Blue Kings. De band
bestaat nog maar een aantal maanden, maar heeft ondertussen al
wat bluesharten weten te veroveren met daar boven op een spliksplinter nieuwe cd “Wired Up”. De band is gevormd uit ex-leden van
Howlin Bill en The Electrophonics. Om u even de zaken wat duidelijker te maken hebben we het hier over Stephan Hermsen (vocals,
harp, gitaar), Jimmy Hontelé (gitaar), Winne Penninckx (bass) en
Marc Gijbels(drums).
De naam van de band is niet zomaar willekeurig gekozen, want
deze vier heren schuimden het Europees continent al af en zijn dus
zeer bereisde bluesambassadeurs van ons Belgenlandje. Het repertoire is zeer uitgebreid en gevarieerd, gaande van de West Coast
over Memphis naar Chicago en zelfs de Britse bluesscene wordt
niet vergeten, heel benieuwd dus naar de prestaties van deze ouwe
rotten op dit Schotense festival. Hun eerste optreden op “La Nuit
Du Blues” was voor mij alvast al een voltreffer. En weerom werden
wij niet ontgoocheld.
Een optreden met pit, uitgemeten solo’s en een retenstrakke ritmesectie met de nodige ingrediënten om er een fijn optreden van
te maken. Ik ben nogal fan van de stem van Stephan, die zich perfect leent voor dit soort muziek en zijn fijn harpwerk mag er ook
zeker zijn. Het repertoire van de band is zeer breed en maakt op
die manier bluesmuziek zeer toegankelijk voor een breed publiek.
‘I Cannot Believe’, ‘Wired Up’, ‘I’m Ready’, ‘’Ninety Minutes’ of ‘I’m A
Good Man’ zijn hiervan een zeer goed voorbeeld. Fijne blues om de
avond op een aangename manier te openen.
Als tweede band, was de organisatie iets dichter bij huis gaan zoeken, met de Slow Burners. De band werd gevormd, toen de jongens
elkaar tegenkwamen in de zomer van 2016. Nadat ze in het verleden menig club- en festivalpodium bevolkt hadden met verschillende bands als Howlin’ Bill, Bluezilla, Hombres Amplificados, Smalltown Willie and the Fender Benders, Tattoo Turnkey en Hobo and
the River Drops, waren ze allemaal klaar voor een nieuwe uitdaging
namelijk een band vormen,die geworteld is in de blues, maar niet
begrensd door de traditionele opvattingen over het genre. Muzikaal is het wel degelijk blues, maar in elke song klinken de echo’s
door van de muziek waar zij allen mee opgroeiden in de 60’s en
70’s. De Slow Burners bestaan uit: Johan Loisen (zang en gitaar),
Frank Pauwels (drums), Chris van Leuven (bas) Paul van den Berg
(gitaar) en Stefan Verbeek (hammond). Voor mij een première, dus
was ik wel wat benieuwd naar het resultaat.
Boogie Woman’, een nummer met een stevige hammond er in, zette de toon voor de rest van het optreden. Zeer energiek en goed

uitgebalanceerd. Dan volgden ‘Divin Duck’, ‘Bad Girl’ en ‘The Way It
Is’. “Hobo Jo” ofte Johan Loisen zingt met een stem dat klinkt of het
zo uit het graf is komen kruipen, zwaar en diep. Dan volgen ‘Restless Man’ en ‘Slow Burning’ en als de backingdames Lea en Véronique mee het podium opkomen doet het geheel mij wat aan Blue
Blot denken, maar minder gepolijst en iets rauwer. Ze werden na
een tijdje ook bijgestaan door twee lieftallige backing vocals, Lea
en Veronique.
De solo’s van Paul van Den Berghe komen op de juiste momenten
en zijn perfect uitgemeten. Met ‘Call Me Dr Love’ ging we richting
einde maar eerst nog een stevig funky nummer met ‘Mother Funky White Boy , knap nummer met een roffelende solo van “Magic”
Frank Pauwels. Het swingende ‘Packin’ Up’, nummer in Hound Dog
Taylor style, sloot het optreden af. Een ware ontdekking en, voor
mij, zeker een aangename verrassing.
Als voorlaatste act stond het Gene Taylor Trio op het programma.
Piano zwaargewicht Taylor wordt bij deze bijgestaan door Frederik van den Berg aan de drums, Geneviève Dartevelle op harmonica en duivel-doe-al Bart de Mulder op gitaar. Blueslegende Taylor
speelt sinds 1962 piano en reeds als zestienjarige jongen trad hij
in Los Angeles op samen met zwaargewichten als Big Joe Turner,
T-Bone Walker, Pee Wee Crayton en Lowell Fulson. Hij nam al zeker
een 40-tal albums op, zij het met zijn vaste band, zij als gast met
namen als Charlie Musselwhite, Doug Sahm, Junior Watson en John
Hammond. Ook is hij te horen op de legendarische live-plaat King
King van The Red Devils. Hij maakte ook deel uit van Canned Heat,
The Blasters en de bands van Kim Wilson en James Harman. Maar
meest bekend is hij als lid van The Fabulous Thunderbirds waarvan
hij sinds 1993 deel uitmaakt.
Ondertussen vestigde hij zich een tijdje in België en staat hij in
Schoten op het podium. Het was afwachten naar de kwaliteit maar
het viel al bij al goed mee. Vooral dankzij het sterke werk van de
band en het hoog niveau van het blaaswerk van Geneviève Dartevelle, geloof mij vrij, dat klein madammeke kan een stuk smoelschuiver spelen. ‘Chicken Shack’ , opzwepende boogies, wat old
school rock zoals ‘Shake Rattle ’n Roll’ zijn de ingrediënten van
Gene’s optreden. Stilaan begon het publiek de eerste schuchtere
danspasjes neer te zetten en gingen bij Gene de Stella’s vlotjes
binnen. Hij bracht ons naar New Orleans met Professor Longhair’s
‘Mardi Gras’, we mochten het ook iets trager hebben met de tearjerker ‘Raining In My Heart’van Slim Harpo. Afsluiten deed Gene met
de “all time” partysong: ‘Jambalaya’… party baby !!!!!
Om deze editie af te sluiten mochten we rekenen op Mr Little Victor. Victor, de Salvator Dali van de blues, heeft in de jaren tachtig
zijn jeugd doorgebracht in Memphis waar hij nog de originele
blues scene meemaakte. In 1981 richtte hij op 14 jarige leeftijd zijn
eerste bandje op. Hij speelde samen met RL Burnside, The Hound
Dog Taylor Tribute Band, Big Joe Louis, Little George Sueref, Hubert
Sumlin en vele anderen. Heden ten dage is Little Victor “de” hoeder
van de “old school down home” blues, zijn (slide)gitaar techniek is
soepel, virtuoos en authentiek.
Het is vooral de samenwerking met zijn jeugdidool Louisiana Red,
die duurde van 2005 tot de dood van Red in 2012, die hem wereldwijd respect en bekendheid bezorgde. Uit deze samenwerking met
Louisiana Red ontsproot in 2009 de fantastische cd “Back To The
Black Bayou” die beide heren vele prijzen en nominaties opleverde.
Ondertussen heeft Victor een nieuwe plaat op de markt, lekker old

school blues, met als titel “DeLuxe Lo-Fi”, voor mij een aanrader als
jet het mij vraagt. En als je het niet vraag zeg ik het toch…nem!
Victor werd begeleid door Shakedown Tim & The Rhythm Revue,
met Tim Ielegems op gitaar, de nieuwe man aan de upright bass,
Denis De Gier op drums en Bart Stone op saxofoon. Begeleidingsband met zeer hoge kwaliteiten en perfect passend bij de muziek
van Little Victor. Victor trakteerde ons op een aantal songs van zijn
laatste cd zoals ‘My Mind’ en ‘I Done Got Tired’. Met zijn “fluffy’ gitaar
en zijn speciale kledingstijl, maakte Victor er wel een feestje van om
deze avond af te sluiten. ‘Boogie All Night Long’, ‘Sweet Leg Girl’, ‘Iraq
Blues’, ‘Shake Your Boogie’ en ‘Raggedy And Dirty’ zijn maar enkele
van de songs die hij op het publiek losliet.

Victor was in vorm en zette het publiek naar zijn hand. Jammer genoeg, en dat doet zich op vele plaatsen voor, werd het al laat en heel
wat mensen verlieten voortijdig de zaal. Jammer eigenlijk, maar begrijpelijk, zeker als je nog een eind te gaan hebt voor je thuis bent.
Enfin, Victor liet het niet aan zijn hart komen en maakte van zijn set
een aangename bedoening. Nice !
Voor mij werd het ook stilaan tijd om de bedstee op te zoeken, dus
trok ik de koude nacht in om terug “over het water” te geraken. Zoals
altijd weer een aangename avond beleefd in Schoten. Leuk festival
dat zeker en vast zijn plaats verdiend op de kalender. Volgend jaar
ben ik terug van de partij, om het met de woorden van ene Arnold
Schwarzenegger te zeggen: “I’ll Be Back!!!”
Marcel
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Blues in Schoten
CC De Kaekelaar, Schoten - 17 november 2018
1
Eerder op de dag was de stoomboot van de grote kindervriend uit
Spanje aangemeerd nabij het Eilandje in Antwerpen. In zijn kielzog
had de Sint een hele hofhouding, inclusief Zwarte Piet, de huishoudster – wat een draak was ons dat zeg! – Bart Peeters en de Antwerpse burgemeester. De Wever schaapachtig in iemands kielzog, kunt
u zich dat voorstellen? Enfin, dit terzijde. Maar omdat ook de grote
mensen hun pleziertje mogen hebben, was er op twee boogscheuten van Antwerpen de zestiende editie van Blues in Schoten. Dit
gezellige indoorbluesfestival sluit gewoontegetrouw het festivalseizoen af. Tot Nederland het in maart weer op gang trekt. Wij dus naar
cultuurcentrum De Kaekelaar in de heimat van Joske Vermeulen.
Wat is een Kakelaar, vraagt u? Wel, dat is een Phoeniculus purpureus,
een vogel uit de familie van de boomhoppen. Maar het woord wordt
ook gebruikt in de betekenis van een drukke, ijdele babbelaar. Een
kwebbel, een opsnijder. Nou ja, elk vogeltje zingt zoals het gebekt
is hé, zeker op een festival met vier bands van uiteenlopend allooi.
Vooraleer we het over de verschillende kakelaars op Blues in Schoten hebben, willen we met klem onderstrepen hoezeer we het appreciëren dat dit festival absoluut niet heeft bespaard op klank en
licht. In technisch perfecte omstandigheden komt elke band prima
uit de verf en dat leidt tot talrijke geneugten, ook al bulkt de programmering niet van ronkende namen uit de allerhoogste bluesregionen.
Stipt om halfacht mogen de Travellin’ Blue Kings de eerste noten kraken. Deze nieuwe band kenmerkt zich door een ‘achterstevorenbenadering’. Veel debuterende collega’s gaan eerst enkele jaren intensief optreden en vinden op een gegeven moment de tijd rijp voor
een eerste cd. Deze jongens zijn begonnen met het opnemen van
een cd (die we in BTTR 108 gaan recenseren) en zijn vanavond pas
aan hun tweede optreden toe. Maar voor alle duidelijkheid: neen, dit
zijn geen groentjes! Stephan Hermsen (zang/gitaar/harmonica) kennen we als frontman van The Electrophonics. Gitarist Jimmy Hontelé
en bassist Winne Pennincks maakten in die hoedanigheid ook de
dienst uit bij Howlin’ Bill en drummer Marc Gijbels ligt het best in het
collectieve publieksgeheugen van bij The Rhythm Bombs. Travellin’
Blue Kings brengen het soort rootsrock dat vandaag heel populair is
in het (vooral Nederlandse) bluesidioom. Wij vinden dit een geslaagde openingsact en ‘Wired Up’, een ‘instrumental’ met een flink uit de
kluiten gewassen surf-attitude, veroorzaakt zelfs een flinke deining
in het publiek. Voor deze kings vallen in de lage blueslanden vast
mooie wegen te betravellen. Zeker weten!
Laat ons over de Slow Burners maar meteen met de deur in huis
vallen. Dit is voor ons dé verrassing van de avond. Ook deze band
bestaat uit door de wol geverfden die op het bluesveld al menige
jaren nieuwe patatten hebben geoogst. De hammondkapriolen van
Stefan Verbeek en de energieke trefzekerheid van drummer Frank
Pauwels etaleren vakmanschap en ook gitarist Paul Van den Berg is
een eersteklasbak. Uiteraard is zanger (en slaggitarist) Johan ‘Hobo
Jo’ Loisen de smoel en het uithangbord van de band. Hij is mister
cool himself en zijn grafkelderstem is gewoonweg geknipt voor de
blues. Hij doet ons meermaals denken – en dat geldt trouwens ook
voor het stilistische van de hele band – aan Blue Blot. We genieten

vooral van de trage slijper ‘The Girl On Platform n° 9’, een nummer
mét diepgang, en ‘I’m Packing Up’ waarin Paul slidegitaar in de allerbeste Chicagotraditie ten berde brengt. We noteren ook een stip
bij de twee backingvocalistes die halverwege de set de band komen
vervoegen. Ja, we zijn er ons van bewust dat normaliter enkel en
alleen werkwoorden kunnen worden vervoegd, maar Annemieke
en Rozemieke zijn vanwege hun perfecte stembeheersing echt wel
meebepalend voor de totaalsound van de Slow Burners. We kenden
de band niet, hadden dus geen verwachtingen, maar we genieten
met volle teugen.
Na de ombouwpauze meldt MC Henk Van der Sypt dat het tijd is
voor een serieuze klepper. Het internationale publiek kent Gene
Taylor inderdaad als de toetsenman van o.a. The Fabulous Thunderbirds, The Blasters, Kim Wilson’s Blues Revue, Canned Heat, enz... Het
verhaal gaat dat hij als prille tiener zelfs nog met T-Bone Walker zou
hebben gespeeld, maar dat durven we niet bevestigen. Wij Belgen
beschouwen Gene ondertussen naar analogie met Slongs ook een
beetje als Dievanongs want hij woonde en werkte verschillende jaren in België. Het is dus een blij weerzien en ook muzikaal zit het
snor. Was Gene een politieker geweest, dan had men hem een populist genoemd want hij speelt veel lekker in het gehoor liggende
bekende deuntjes waarmee bij een breed publiek makkelijk te scoren valt. ‘Shake, Rattle & Roll’, ‘The Things I Used To Do’, ‘Mardi Gras’,
Slim Harpo’s ‘Raining In My Heart’ en ga zo maar door. Maar... als
pasmunt voor het makkelijke succes kiest Gene – eerlijk is eerlijk –
ook dubbelgelaagd materiaal. Zo speelt hij ‘Drinkin’ Wine Spo-DeeO-Dee’, een prototypische rock-en-rolljumper, in de originele vuilbekkende pro-alcoholische en motherfuckende versie zoals Sticks
en zijn oudere broer Brownie McGhee die in 1946 vertolkten. Het
nummer werd pas twee jaar later een hit toen Sticks een iets minder
provocerende versie uitbracht. Gene’s dirty mind kiest dus voor het
ongekuiste stuff. Of dat iemand anders is opgevallen, weten we niet,
maar wij beleven er lol aan. A dirty mind is a joy forever, ja toch?
Een speciale vermelding gaat uit naar Bart Mulders, veruit de meest
authentieke gitarist van vanavond. Wat komt hij soms akelig dicht
in de buurt van T-Bone! En ook speciale gaste Geneviève Dartevelle
wint moeiteloos de publiekszieltjes voor zich met bijzonder hoogstaand harmonicaspel. Met een feestelijke ‘Jambalaya’ sluit Gene zijn
aardige set af.
Als afsluiter mag The Little Victor Band aan- en optreden. En die
band blijken Shakedown Tim & His Rhythm Revue te zijn. Hoe komt
de uit Memphis afkomstige Salvator Dali van de blues – zo noemt
men hem weleens – bij Tim terecht, horen we u vragen. Wel, ze kennen mekaar al geruime tijd, want Victor bezigde in het verleden
ook al Fried Bourbon als backinggroep. Na de split bleef hij zowel
met Tim als met Steven Troch werken maar nu lijkt hij resoluut voor
Tim en zijn roedel te hebben gekozen. Dat lijkt ons niet verkeerd
want Troch is een meesterlijk harmonicaspeler en zijn gitarist Steven van der Nat is ook al zo’n beest. Die twee zouden, volgens ons,
de aandacht volledig van Victor hebben afgeleid en dat is natuurlijk
niet de bedoeling. Tims band heeft geen harmonicaspeler en Tim
zelf kent perfect zijn rol als begeleider, zodat Victor op beide instrumenten de lead kan nemen. De combinatie werkt dus – ook hier – al
speelt de band iets minder explosief dan we van hen gewend zijn.
Dat is normaal, want ze treden in Victors repertoire ietwat uit hun
comfortzone. Victor speelt een soort bezwerende blues in een wat
chaotische stijl die eigenlijk wel bij zijn persoonlijkheid past. Een
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aanzienlijk deel van zijn charisma spruit ook voort uit zijn flamboyante kleurrijke klederdracht. Zo is zijn hoofddeksel gemaakt van een
dood luipaard, enfin, een klein stukje van een dood luipaard. Al gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen dat het ook synthetisch kan zijn.
Victor promoot repertoiregewijs uitgebreid zijn nieuwe cd ‘Deluxe
Lo-Fi’ en doorspekt zijn act met visuele gimmicks en flauwe grappen. Dit is pretentieloos amusement, wat op dit uur – middernacht
is achteloos maar ruimschoots aan ons voorbijgegaan – perfect beantwoordt aan het incasseringsvermogen van het nog resterende
publiek.

Blues in Schoten 2018 zal ons bijblijven als een aangename avond
met een leuk publiek en een eerder bescheiden programmering,
maar in technisch perfecte omstandigheden waar veel organisatoren maar beter eens een voorbeeld aan kunnen nemen.
Franky Bruneel
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