Plattegrond

Welkom op de veertiende Stonesavond
24 maart 2018

Bedankt voor uw komst en tot ziens op de
vijftiende Stonesavond op 30 maart 2019.
Mario, Jos en Henny en alle mensen van Plock.

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door:

The Remedy Bluesband uit Goes is een energieke band van jonge
mannen met een oude ziel. Naast het spelen van nummers van
bekende oude blueshelden als Stevie Ray Vaughn, Rory Gallagher,
Jimi Hendrix en de Rolling Stones, speelt de The Remedy ook
werk van blues-talenten zoals Joe Bonamassa, Julian Sas en Kenny
Wayne Shepherd. Ook schrijven ze eigen blues nummers. Naast
het blues repertoire voegt The Remedy ook een beetje rock n' roll
aan hun optreden toe. The Remedy zijn: Rob Commandeur- Lead
vocals, lead guitar, Jeroen van Zee- Keyboards, guitar, Peter KokBass, backing vocals, Marcel Allewijn- Drum , backing vocals

The Freshmakers zijn opgericht op 5 april 2008. Een jaar later
speelde ze op de Stonesavond. Na 5 jaar besloten ze te
stoppen met optreden, maar ze zijn eigenlijk nooit
opgehouden te bestaan. In 2016 gaven ze nog een gave show
op de kermis in Volkel. Naast rockcovers spelen ze ook enkele
eigen nummers waarvan "In my Head" zelfs op CD is
uitgebracht. Frontman Martijn van Grinsven speelt naast The
Freshmakers ook in Beat the Stones en Blues'em. Naast
Martijn op zang en bas spelen Frank Huvenaars en Erwin van Dooren gitaar en speelt Bart
Meggelaars drums. Keep it Fresh is hun motto, en daarmee bedoelen ze hun muziek.

Stones cover band Sticky Fingers, opgericht in 1977,
speelde al op de eerste Stonesavond in 2004. Toen Harry
van der Ven het na 11 jaar tijd vond voor andere creatieve
zaken, ging de rest verder onder de naam Dirty Harry.
Deze naam als eerbetoon aan Harry. In 2017 blazen Harry
en Frans van Orsouw Sticky Fingers weer nieuw leven in.
Met bassist Trevor Buckingham, drummer Dennie van der
Steen en gitarist Anthony Sieben pakken Harry en Frans
hun instrumenten weer op en klinken de “Fingers” als vanouds.

Blues'em, een nieuwe Bluesband uit omgeving Volkel en
Uden. Blues'em is: Rob ter Braak, gitaar (gespeeld bij Sticky
fingers, Slambam, Ruizzz), Edje Hermkens, bas(van gitarist
overgegaan naar bassist), Wencel Silverenberg, drums (het
groentje, nooit in een band gespeeld maar wel de oudste
van het stel en supergevoel voor alle soorten
instrumenten), Nico Hermkens, toetsen (Rhodes piano en Hammond speelt ook nog in
Ruizzz), Martijn van Grinsven, (Zanger /Bassist bij Beat the Stones en The Freshmakers).
Bleus'em speelt bekende bluesnummers of andere nummers naar de Blues vertaald.

Back of my Mind. Vier muzikanten uit Volkel en omgeving.
Naast Stones nummers spelen ze o.a. nummers van Steve
Miller, Nirvana, Black Keys, The Who en Herman Brood.
Frontman Jim vd Elzen stond al eerder op de Stonesavond,
dus hij kent de klappen van de zweep. Verder met David op
drums, Maus op gitaar en Remco op bas. Hun muziek slaat
in als een BOMM zeggen ze zelf

Flight
Rolling Stones coverband Flight bestaat uit 5
ervaren muzikanten en spelen het beste van de
Rolling Stones. Soms net iets rauwer, ongepolijster
als het origineel. Flight is: Peter Vermeij- Vocals,
bluesharp. Bekend geworden met zijn Mick Jagger
vertolking bij Stars on 45. Hans Hollestelle- Guitar.

Fullmountain is een rocktrio uit Zeeland. Fullmountain
speelt meerdere akoestische sets in het café. Bekende en
minder bekende rockhits met een rauw randje zullen de
revue passeren. Voor de ritmesectie gebruiken ze een
loop station, waardoor de sound een heel eigen karakter
krijgt. Fullmountain is Harry Vollenberg, bas en zangMarty Vollenberg, gitaar en zang- Bernie Toenders, zang.
Op de Stonesavond spelen ze in hun 2-mans formatie, en dat is zonder Bernie. Are you
ready to rock?

Een van de betere sessiemuzikanten. Speelde in SandyCoast, Spin en Rainbow Train en
stond met de Torero's in het voorprogramma van The Beatles. Marcel van Rheeden- Guitar,
vocals. Bekend van de groep Inside en diverse tribute projecten. Willem
Augustijn- Bass. Speelde o.a. Big John Russel en de Wim Bielers
Q-band, en bij Anouk. Eric Pronk- Drums. Heeft gedrumd bij Livin'Blues,
Billy the Kid en Anouk.

