BIOGRAFIE
De band:
De BluesBreakers is opgericht in 1995 door een van Nederlands bluesmannen van het eerste uur, Dik
Korving (gitaar en zang). De band is eigenlijk een doorstart van de White Bluesband, die al vanaf de jaren
’70 de bluespodia in Europa onveilig maakte.
De band heeft in de loop der jaren 5 albums uitgebracht. Sinds de introductie van de Nederlandse Blues
top 100 aller tijden in 2015 staan de BluesBreakers ieder jaar met meerdere nummers in de lijst. De
band’s uitvoering van Mercury Blues is steevast in de Top 5 te vinden.
Waar de meeste bluesbands in Nederland zich tegenwoordig op de bluesrock richten, houdt de
BluesBreakers het op traditional blues maar dan wel in al zijn vele facetten en stijlen. Tegelijkertijd
probeert de band om een Europese draai aan de muziek te geven. Dit wordt nog het best geillustreerd
door hun album Riverside uit 2012, waar op de hoes geen Amerikaanse juke joints of grootstedelijke
neonletters prijken, maar heuse Hollandse windmolens in een groene polderweide.
Desondanks heeft de band een internationaal karakter. De mondharmonica wordt al vanaf het begin
verzorgd door de Duitse Reinhard Sämisch en sinds 2011 maakt de Amerikaanse Nederlander
Francesco Frentrop (toetsen en zang) deel uit van de band. Die laatste is samen met Dik Korving ook
verantwoordelijk voor het eigen repertoire, dat met name in het buitenland goed wordt ontvangen. Zo zijn
de nummers van de heren al te horen geweest op bluesprogramma’s in de VS, Rusland, UK, Frankrijk,
Duitsland, België en Kroatië.
Live brengt de band een show waarin het met het grootste gemak de ene stijl na de andere de revue laat
passeren. Dit heeft als voordeel dat ook mensen die niet volledig blues-minded zijn (ze bestaan) plezier
beleven aan de optredens. Het gaat uiteindelijk bij bluesmuziek ook, of misschien wel juist om
entertainment en er zullen geen mensen zijn die na een avondje BluesBreakers met een slecht gevoel
naar huis gaan. Mede daarom zijn de BluesBreakers ook buiten Nederland een succes en speelt de band
door heel Europa.
De Bluesbreakers heeft verschillende internationaal bekende acts begeleid, waaronder:
Dr. Feelgood (UK), Eelco Gelling (NL, Cuby & the Blizzards), Willie Foster (US), John Campbelljohn (CA),
Keith Dunn (US), Dave Hole (AU), Magic Frankie (NL), Marty Hall (CA), Chris Jones & Steve Baker (UK),
Mike Anderson Band (DK), Nico Christiansen (NL, Living Blues), The Stewart Barnes Band (UK) en
DieDra (US).
FACEBOOK

GOOGLE+

https://www.facebook.com/BluesbreakersNL

https://plus.google.com/+BluesbreakersNld/

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCqpeLE6xVv
GSjN-wT6VqB6g

TWITTER
https://twitter.com/BluesBreakersNL
@BluesBreakersNL

REVERB NATION

MYSPACE

http://www.reverbnation.com/bluesbreakers

https://myspace.com/bluesbreakersnl
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Bezetting:
Dik "Mr. Brown" Korving (NL), vocals en gitaar.
Mr. Brown is een oudgediende binnen Nederlandse blueskringen. In 2013 vierde hij zijn 50-jarig
podiumjubileum. Als goede vriend van Eelco Gelling (Cuby & the Blizzards) raakte hij al vroeg in de ban
van de blues en de gitaar en ontwikkelde zich tot een alomgeroemde meester van de slow blues. Met
The White Blues Band vierde hij successen door heel Europa in de jaren ‘70 en ‘80.
Francesco Frentrop (US), vocals en keyboards.
Francesco heeft een gevarieerd muzikaal verleden. Zo begeleide hij diva's Marjolein Keuning en de
Oostenrijkse Maya Hakvoort, en speelde hij met leden van Het Goede Doel, Earth & Fire, Urban Heroes,
Billy the Kid en The New Cool Collective. Wijlen Jip Golsteijn (Telegraaf/Oor) roemde zijn vroege
rockcomposities (“…dit is pas rock & roll, hier ben ik mee opgegroeid”). In de Verenigde Staten speelde
hij o.a. met Larry Garnett, Jon McCormick, en de Australische gitaargigant Dave Pollard.
Reinhard Sämisch (DE), mondharmonica.
Reinhard is samen met Dik vanaf de oprichting betrokken bij de Bluesbreakers. Zijn virtuositeit op de
bluesharp maakt hem ook tot een veelgevraagd sessiemuzikant. Zo speelde (en speelt) hij met o.a. Will
Foster (US), Steve Baker (UK), Bob Davis (US) en Tony Vega (US).
Ernst Wernicke (NL), bas en backing vocals
Al sinds de jaren ’60 is Ernst een bekende bassist in de Achterhoek. Met de leggendarische band The
Jibs uit Doesburg vertegenwoordigt hij (nog steeds) de nederbeat in het oosten van het land. Naast de
BluesBreakers en The Jibs speelt Ernst ook nog in de nieuwe band van Bennie Jolink (Normaal), De
Pensionado’s.
Eerde Kalsbeek (NL), drums.
Eerde is een veelgevraagde drummer uit Arnhem en omstreken. Als drummer verdiende hij zijn sporen
o.a. bij Original Sin, the Tim Marschal Band, Buddy Friends en Railway. Als sessiemuzikant speelde hij
o.a. met Kirsten Thien (VS) en trad op in het voorprogramma van Otis Redding III, en Big Brother and the
Holding Company (de originele band van Janis Joplin).
Pers:
“De BluesBreakers mogen tot de betere bluesbands van Nederland worden gerekend.” – Jurry Visser,
Bluesmagazine.nl
"Lekkere, onderhoudende bluesband met fraai repertoire." - Dik Zorgman, TheBluesman.net
“Musikalisch wie optisch eine Freude” – Sebastian Kirschner, General Anzeiger
(vert: Zowel muzikaal als visueel een genot)
“Een strak op elkaar ingespeeld band.” – Frans Schepers, Bluesrockpagina.nl
“Die Bluesbreakers liefern jedes Mal ein heißes swingendes Blues Erlebnis” – Heimat Report
(vert: De Bluesbreakers zorgen telkens weer voor een dampende en swingende blueservaring)
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