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ROOTS UNLIMITED

GAZETTE

Merel van den Boogaard is een Maastrichtse singer-songwriter
die al enkele jaren aan de weg timmert.
En niet zonder succes of prijzen.
Alleen al in 2019 won ze de derde prijs in landelijke finale
Kunstbende, 30 juni 2019, was ze de winnaar van de regiofinale
2019 in de categorie Muziek en stond ze in de regiofinale
van de Kunstbende in de Creatieve explosies kleuren.
Talent in overvloed dus.

De activiteiten van de st. Roots Unlimited worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen
van het Oranjefonds, het Elizabeth Strouven Fonds, hotel BEEZ Maastricht.
Hans Theessink is een van de meest prominente exponenten van de contemporaine
country-blues en behoort ongetwijfeld tot de absolute wereldtop. Als “travelling
troubadour” is Hans al 50 jaar ‘on the road’. Sinds 1970 bracht hij 30 prijsgekroonde
albums uit. Zijn subtiel gitaar- en harmonicaspel en zijn lage, warme stem zijn zijn
handelsmerk. Hij speelt op alle grote blues- en folkfestivals ter wereld. In 2009 werd
Hans als enige Europeaan genomineerd voor een Blues Award in Memphis.

VOORVERKOOP TICKETS € 18,50

Inclusief sten
reserveringsko

tickets: www.rootsunlimited.nl•Dagkassa R20,-

Zaal open 20:00, Support Act 21:00, Hoofdprogramma 21:30
Info: www.rootsunlimited.nl•www.ap-artevents.nl

- AFGELASTINGEN

en beurscrisis, met een totale ontwrichting van het openbare leven….? En niet

- Afgelastingen en
verplaatsingen op een
rijtje

met veroverde gebieden en landen waar de invasie dreigt, met oorlogsproductie
weten wanneer we gaan winnen.
Wat ik wel weet is dat Corona een ongekende aanslag pleegt op de culturele
sector. Alle evenementen van het voorjaar zijn afgelast. De kans dat het slot
erop blijft tot in of na de zomer van 2020 is levensgroot. Al die tijd geen
inkomsten, al die tijd wel doorlopende, vaste kosten die je niet even snel kunt
stopzetten zoals huur, verzekeringen, personele kosten etc. Met subsidies die vaak
onvoldoende zijn om het tekort aan inkomsten uit kaartverkoop te dekken.
Kortom, er tekent zich een culturele ramp af.
Wat ik ook weet is dat ons publiek fantastisch reageert op dit spookbeeld.
Ticketgelden worden niet teruggevraagd maar geschonken als een kleine donatie
in barre tijden. Huurgelden en andere financiële verplichtingen worden her en
der opgeschort en overheden springen bij. Kortom, er is hoop!

- VALT ER NOG
WAT TE
LUISTER-KJKEN?
- Country &
SONGS of the
Border
- Live music
at home

Wat ik ook weet dat Stichting Roots Unlimited zich – als zovele andere kleine
culturele organisaties – zo goed & zo kwaad als mogelijk wapent tegen de
corona-aanslag: alle variabele kosten voor zover mogelijk schrappen, alle vaste
kosten reduceren tot het mogelijke minimum. Kijken of we ergens steun kunnen
krijgen voor die vast lasten. En vooral de moed erin houden.
Covid-19 zal verdwijnen, Roots Unlimited is here to stay!
Nu, begin april, weten we niet wanneer het leven weer een beetje op gang kan
gaan komen: zomer, najaar? Nog later? Op het moment dat het slot eraf gaat
verwachten we niet van de ene op de andere dag een stormloop op concerten e.d.
Mensen zijn voorzichtig en gaan langzaam de weg weer vinden naar podia en
zalen. We zullen onze programmering daarop moeten aanpassen. Tegelijkertijd
bezien we nu al samen met onze partner Appie Wijers van Ap-Art Events wat er
in het najaar mogelijk zal zijn.
Het lijkt heel goed mogelijk om Dan Tuffy opnieuw te kunnen ontvangen in het
Magisch Theatertje.
De Cellebroederskapel wil graag een nieuwe datum prikken voor de zondagse
matinee van ons Roots Heritage Orchestra.

- ‘Film & Roots’ uit de vorige gazet
is misschien juist nu nog meer
toepasselijk

Het Vista College heeft gemeld graag door te gaan met ons Pro-Talent Festival.
Als klap op de vuurpijl kunnen we jullie melden dat Hans Theessink heeft
toegezegd op zondag 18 april 2021 terug te komen naar Maastricht voor het
concert dat we voor 1 mei a.s. hebben moeten afzeggen. Alle verkochte kaartjes
voor 1 mei 2020 zijn daarmee ook geldig voor 18 april 2021!
Kortom, goed nieuws in deze bizarre tijden. Yep, nou weet ik waar ik over wil
schrijven!
Hou goede moed, blijf gezond en blijf genieten van tijdloze roots- en americanamuziek. Hopelijk binnenkort weer bij Roots Unlimited.
Maastricht, 1 april 2020
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“Helluva guitar player”

Theessink is zonder meer één van de
meest prominente exponenten van de
hedendaagse roots & blues en behoort
ongetwijfeld tot de absolute wereldtop.
Hij werd in Enschede geboren (1948),
woont al vele jaren in Wenen en heeft
in zijn lange carrière met werkelijk alle
grote Amerikaanse gitaristen gespeeld,
opgetreden en getoerd. In 2018 werd
Hans toegelaten tot de Dutch Blues
Hall Of Fame.

Midden jaren ’60 kreeg de bluesmicrobe Theesink serieus te pakken.
Verantwoordelijk daarvoor waren
vooral Big Bill Broonzy, Brownie
McGhee en Leadbelly. Als ‘travelling
troubadour’ is Hans al vijftig jaar ‘on
the road’. Sinds 1970 bracht hij dertig
met prijzen overladen albums uit.
Zijn subtiel gitaar- en harmonicaspel
samen met zijn lage, warme stem vormen zijn handelsmerk. Hij geldt niet
alleen als een fantastische songwriter;
ook zijn kwaliteiten als entertainer zijn
onbetwist.

Door deze combinatie talenten speelde
hij op alle grote blues- en folkfestivals
ter wereld. Bo Diddley noemde Hans
“One helluva guitar player”. De amerikaanse blues-pers beschreef hem als “an
international blues treasure”.

Blues Award nominée

In 2009 werd Hans als enige Europeaan genomineerd voor een Blues Award
in Memphis. Deze charismatische veteraan kent inmiddels dan ook een grote
schare fans in Nederland en daarbuiten,
dus... wie het eerst komt, die het eerst
maalt.

Overtuig jezelf

Dit jaar verscheen de dubbel live-cd
70 Birthday Bash, met daarop onder
veel meer, maar hier te beluisteren en te
bekijken:
Hans Theessink & Champagne Charlie
in Running Home en Hans Theessink
met Leaving At Daybreak
Meer info ook op Theessinks website.
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SUPPORT ACT

MEREL VAN DEN BOOGAARD

van dien, met schuilkelders en veldhospitalen, met slachtoffers en stoottroepen,

ZATERDAG 25 APRIL ANA POPOVIC

Op 25 april in de Muziekgieterij: de
Amerikaans-Servische zanger-gitariste Ana
Popovic. “One helluva a guitar-player”, aldus Bruce Springsteen. Zij werkte zich de
afgelopen jaren op tot één van de leading
ladies van de hedendaagse blues en deelde
eerder het podium met artiesten als B.B.
King, Buddy Guy, Jeff Beck. Haar nieuw
album ‘Like It On Top’ viert sterke, vrouwelijke rolmodellen. Reden genoeg voor
een nieuwe tour vol blues, funk en jazz!
Voorverkoop: € 25,50 / Dagkassa: €
28,00 Info & tickets: https://muziekgieterij.nl/event/ana-popovic-muziekgieterij-maastricht/

WOENSDAG 6 MEI GRETCHEN PETERS

De Amerikaanse singer-songwriter
Gretchen Peters schreef prachtige countrypopnummers als On A Bus To St.
Cloud (Trisha Yearwood), You Don’t Even
Know Who I Am (hit voor Patty Loveless) en Independence Day (grote hit voor
Martina McBride) en waarvoor Peters een
Grammy-nominatie en dat CMA Song of
the Year Award werd.
De laatste jaren schrijft ze vooral voor
zichzelf. In 2018 verscheen Dancing With
The Beast, een prachtplaat waarop ze
vrouwelijke personages op de voorgrond
zet. De overkoepelende en herkenbare
thema’s als schoonheid, angst, verdriet en
hoop met een feministische ondertoon
maken haar een van de meest overtuigende singer-songwriters van haar generatie.
Voorverkoop: € 26,50 / Dagkassa: € 30,00
Info & tickets: https://muziekgieterij.nl/
event/gretchen-peters-2020
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HANS THEESSINK

verplaatst naar
zondag 18 april 2021
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Roots Unlimited in samenwerking met Ap Art Events
Magisch Theatertje, Molenweg 4 Maastricht (Amby)

Vrijdag 1 mei 2020 is het zover:
voor de eerste keer
treedt Nederlands beste
roots & blues coryfee
HANS THEESSINK op in
Maastricht, in het
Magisch Theatertje aan
de Molenweg in Amby.
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CONCERTS

Hoe beschrijf je een soort stille wereldoorlog met alle virusbombardementen

TROUBADOUR

Maastricht heeft sinds kort een de Muziekgieterij
die er inmiddels een flinke programmering op na
houdt. Niet allemaal roots-concerten natuurlijk,
maar er zitten er natuurlijk wel wat tussen de
komende maanden. Een greep van wat er de
buren speelt.

BIJ DE BUREN...

ROOTS UNLIMITED - Concert Theessink is

TJA, WAT SCHRIJF JE ALS WE MET Z’N ALLEN IETS MEEMAKEN
WAT WE ONS ECHT NOG NOOIT IS OVERKOMEN?

TRAVELLING

BIJ DE BUREN !
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- VAN DE VOORZITTER
- VOORUITBLIKKEN:

ROOTS UNLIMITED …. IS HERE TO STAY!
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LIVEMUSICATHOME

COUNTRY & SONGS OF THE BORDER

PASTE is een digitaal magazine (PasteMagazine.com, gratis abonneren) met
veel aandacht voor muziek. In deze barre
tijden noemen ze “Live music the balm
many of us need right now”.

Ken Burns maakte afgelopen jaar een prachtige documentaire serie Country Music ( https://www.pbs.org/
kenburns/country-music ) over ... country-muziek. Ter
gelegenheid van de première traden 27 maart 2019 een
aantal country- coryfeeën op Live at the Ryman Concert:
Dierks Bentley, Rosanne Cash, Rhiannon Giddens, Vince
Gill, Kathy Mattea, Marty Stuart, Dwight Yoakam and
more.
Kijk hier voor de volle 114 minuten: https://youtu.be/
MVOZl671ssY

y scarlati

photo: anthon

Marty Stuart, Rosanne Cash en Ken Burns (v.l.n.r.).

BORDERMUSIC

ROOTS UNLIMITED

‘CORONA’ RADIO

Na het prachtige drieluik over de muziek van zuidelijke
staten van de Verenigde Staten, (zie hieronder) richtte
Reginald D. Hunter zijn microfoon en camera op een
andere bron van de hedendaagse roots & rock muziek:
de Amerikaans – Mexicaanse grens.
In Songs of the Border komen onder andere voorbij: Lyle
Lovett, Los Tucanes de Tijuana, Frontera Bugalu, Calexico,
Carrie Rodriguez, Asleep at the Wheel, Los Texmaniacs,
Glenn Weyant, Eva Ybarra en Cecy.
Kijk hier de hele docu: https://youtu.be/D721HliI5jY

John Dauven van het Blues- en Roots-radioprogramma
Bluespotting van RTV Maastricht heeft ons – de stichting
Roots Unlimited en het Roots Heritage Orchestra – gevraagd
om 2 radioprogramma’s te willen verzorgen van elk 56
minuten (muziek & presentatie). De eerste uitzending
waarschijnlijk 20 april. Dit als alternatief voor ons eerder
geplande, maar weer afgelaste live-optreden van het RHO
in de studio op 13 april.

SONGS OF THE SOUTH

ZONNETJE

“Als je het over Amerikaanse muziek hebt, denk je eigenlijk
aan muziek uit het Zuiden van de VS.” Met dit citaat leidt
Reginald D. Hunter zijn prachtige driedelige BBC-documentaire Songs of the South in over de muziek en de
muziekkanten uit The South.
Kijk hier:
Deel 1: https://youtu.be/RWkMmPV75No
Deel 2: https://youtu.be/Gnyhkeka0r0
Deel 3: https://youtu.be/Y23HWvpZib8

MOOIE TELEVISIE

Hugo Vogel van AltCountry.nl over deze documentaire:
“Hunter verhaalt in Songs Of The South over zijn muziekreis door het zuiden van de Verenigde Staten. Hunter,
een in Engeland actieve standup-comedian, is een warme
en zeer prettige presentator die ook zijn eigen verleden en
herinneringen meeneemt op reis. Ondertussen trekt hij in
zijn rode convertible langs mooie plaatsen in Tennessee,
Kentucky, Mississippi, Georgia, Alabama en Louisiana en
gaat hij op zoek naar de ziel van het zuiden. Dat doet hij
vooral door de verschillende muziekstijlen te behandelen:
country, bluegrass, soul, zydeco, gospel, blues en hiphop.
Mooie televisie!”

Op deze manier kunnen we actief naar ons publiek blijven
en laten we zien dat het promoten van roots-muziek voor
ons menens is – ook in corona-tijden. Bovendien en kunnen
we zo onszelf en onze partners (Appie en Arnold) ook een
beetje in het zonnetje zetten; ook zij zitten in zwaar weer
door de corona-maatregelen.

BLUESPOTTING

Bluespotting is het wekelijks bluesprogramma van RTV
Maastricht, met muziekgenres als blues, jazz, roots en soul.
Het programma – elke maandagavond te beluisteren tussen
20.00 en 22.00 uur – is opgebouwd rond vast terugkerende
items als CD van de week, het Limburgs Kwartiertje en de
regionale concertagenda.
Een keer in de twee weken wordt het tweede uur ingevuld
met Rootstime door John Dauven.
Meer informatie (en eerdere uitzendingen terug te luisteren):
https://www.rtvmaastricht.nl/radio/bluespotting

Omdat veel concertzalen gesloten zijn
en artiesten optredens af moeten zeggen, heeft de redactie een alternatief
bedacht: Live Music at Home, met het
beste uit hun archieven.
Telkens zijn tien live-optredens selecteren gratis te bekijken en te beluisteren via hun website: opnames van hun
eigen Paste Studio-livestreams, maar
ook iconische artiesten uit de vorige
eeuw en eigen opnames van de laatste
vijftien jaar.

SNOEPTROMMEL

De eerste keer in de snoeptrommel op
https://www.pastemagazine.com/music/
live-music/live-music-at-home :

• Allman Brothers Band (9/23/1970 at

FILM & ROOTS

Met filmhuis Lumière zijn we aan het kijken of er een
kruisbestuiving valt te maken tussen film en (live-)
rootsmuziek. Die gesprekken lopen en we houden jullie
daarover op de hoogte.

MUZIEKDOCUMENTAIRE.NL

Wie daar niet op kan wachten hier alvast enkele tips om (roots-)
muziek te kijken en met beeld te beluisteren.
In de eerste plaats is er een interessante site voor de serieuze
muziekliefhebber: https://www.muziekdocumentaire.nl/
De muziekdocumentaire is sinds de opkomst van de popmuziek in
de jaren zestig uitgegroeid tot een razend populair genre en muzikanten vormen een dankbaar onderwerp voor documentaires. Op
de website www.muziekdocumentaire.nl zijn de meest interessante
muziekdocumentaires verzameld en werkelijk voor elk wat wils.

ROLLING STONE’S 40 BESTE GREATEST-ROCK-DOCUMENTARIES
Film en rock ‘roll leken vanaf het begin tot
elkaar veroordeeld. Denk aan The Blackboard
Jungle (1955) met daar in het iconische Rock
Around the Clock van Bill Haley en zijn Comets.

Maar er gaat niets boven het echte werk als
het gaat om het zien van die historische
• Louis Armstrong (7/10/1970 at the
muzikale momenten, en dat is waar
Newport Jazz Festival in Newport, R.I.)
documentaires komen: een aantal nonfictie
• Peter Frampton (7/2/1977 at Oakland -filmmakers zagen het voordeel van het
Coliseum Stadium in Oakland, Calif.)
vastleggen van deze artiesten op het
• Santana (8/18/1970 at Tanglewood in podium, achter de schermen of achter de
schermen - gedeeltelijk voor het nageslacht,
Lenox, Mass.)
gedeeltelijk voor eenvoudige oude reportage
• Chicago (7/21/1970 at Tanglewood in en gedeeltelijk voor
Lenox, Mass.)
de tweedehands high
• Grateful Dead (11/24/1978 at the
van dit alles.
Capitol Theater in Passaic, N.J.)
Klik voor de
• Prince 1/30/1982 at the Capitol
40 beste rockdocuTheater in Passaic, N.J.)
mentaires oftewel
• Grace VanderWaal (1/23/2017 at
‘rockumentaries’
the Paste Studio in New York, N.Y.)
die Rolling Stone
• First Aid Kit (7/28/2012 at the Paste
selecteerde:
Ruins at the Newport Folk Festival in
http://www.
Newport, R.I.)
rollingstone.com/
movies/lists/
• Vintage Trouble (3/15/2012 at Stage
40-greaest-rockon Sixth in Austin, Texas).
documentries20140815
Fillmore East in New York, N.Y.)

