Speciaal weekend Blues
Arrangement
Gratis entréé tijdens de Bluesnacht
Aankomstzaterdag 2 maart 2019
2 overnachtingen
2 keer ontbijt
ontvangst met een blues coctail en enkele American hapjes
eerste avond 4 gangen blues diner
2e avond diner naar keuze 15% korting
Speciale Bluesprijs voor 2 personen
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Zaterdag 2 maart 2019 bij ons in de Brasserie

Met medewerking van GG and Mister Harmaniac
Deze topmuzikanten spelen Lekkere Old School Blues in een modern Jasje
GG (The Guitar Guy alias Henk de Ruiter) speelt zaterdag 12Maart 2019
samen met Mr. Harmaniac alias Erik Niemeijer bij het Eemshotel in Delfzijl
The Guitar Guy is bekend geworden als gitarist van het duo ‘Herbie and the Guitarguy’ en won in 2013 ‘ The Dutch
Blues Challenge’ in de categorie duo’s. Na het winnen van deze prestigieuze titel was het begin 2014 tijd voor een nieuwe uitdaging en is Henk de Ruiter begonnen aan zijn solo carrière. The Guitar Guy brengt op geheel eigen wijze een
mix van Delta, Ragtime, Chicago en Country Blues, waarbij zijn groovy gitaarspel ondersteund wordt door voet percussie. Het repertoire van The Guitar Guy bestaat uit nummers van o.a. Sonny Terry & Brownie Mcghee, Big Bill Broonzy,
Robert Johnson, Tommy Johnson, Little Walter, Leadbelly en vele anderen. Erik Niemeijer’s bijnaam Mr. Harmaniac
is ontstaan in 1997 toen hij bezig was met het opnemen van een CD met the Dixmeyer bluesband. Erik had toen een
eigen nummer Harmaniac en uiteindelijk hebben ze de CD zo genoemd. Sinds begin 2015 maakt hij samen met Henk
deel uit van de band GG and the Cruisers. Een optreden van GG and Mr. Harmaniac is lekkere Old School Blues in een
modern jasje, energiek, puur, boeiend en origineel!
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