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Blues Tour heeft zich in
zeven jaar waargemaaktzeven jaar
MENNO HOEXUM

GRONINGEN Het vraagt jaarlijks de
nodige inspanning en creativiteit
om bands te vinden die de Blues
Tour Groningen muzikale inhoud
moeten geven.

Dertien bluesbands komen de laat-
ste zaterdag van deze maand naar de
binnenstad van Groningen om hun
bluesmuziek te laten horen. Het fes-
tival speelt zich af in dertien cafés
die allen een eigen muziekstijl voor
het voerlicht brengen. Duizenden
bluesliefhebbers uit Stad en Omme-
land komen op de muzikale wande-
ling af die zich tussen half tien ’s
avonds en één uur ’s nachts afspeelt.

,,We hebben dit jaar, de achtste
editie al weer, twee mutaties. The
Dog’s Bollocks en de Chaplin’s Pub
zijn afgehaakt, maar we hebben twee
mooie locaties ter vervanging kun-
nen vinden. Café Sociëteit De Sleutel
aan de Noorderhaven en café De Ka-
chel op zijn nieuwe plek in de Zwane-
straat. Deze twee nieuwelingen zijn
op loopafstand van de andere podia
te bezoeken.’’

Joris van Berkel noemt het opval-
lend dat opnieuw dertien bedrijven
zich achter het initiatief, dat hij sa-
men met Wim Angerman organi-

aar waargemaakt
Liefhebbers komen
uit het hele land
naar jaarlijkse
muziekwandeling

seert, hebben geschaard. De interes-
se bevestigt hem in het idee dat blu-
esmuziek nog steeds populair is bij
muziekliefhebbers in de leeftijd van
18 tot 80 jaar.

Na het vertrek van Entzinger
schaarde Joris van Berkel zich naast
Angerman. De afspraken tussen bei-
de mannen zijn duidelijk. Angerman
zorgt voor de muzikale invulling,
omdat hij een enorme kennis van de
bluesmuziek en de bands heeft. Hij
heeft de nodige ervaring van pro-
grammering van bands en weet bij
elke band een passend café te vin-
den.

Van Berkel heeft vooral de organi-
satie, de bouw van de website en ove-
rige facilitaire aangelegenheden
naar zich toegetrokken. Daarnaast is
hij een kenner van de stedelijke ho-
reca. Hij beheert de website horeca-
groningen.nl en was de initiator en
uitgever van de jongste editie van

het Groninger Kroegenboek.
De jaarlijkse bluestour Groningen

was acht jaar geleden bedoeld om
vooral in de Ellebogenbuurt wat le-
ven in de brouwerij te brengen.
,,Gaandeweg hebben zich meer cafés
aangesloten en is het gebied waar-
binnen wordt gespeeld uitgebreid.
We hanteren één voorwaarde, het
moet in de binnenstad zijn en alles
op loopafstand’’, zegt Van Berkel. De
ervaring leert overigens dat veel be-
zoekers hun keuze maken en op een
vaste stek blijven hangen. Hoe slech-
ter het weer hoe minder de luiste-
raars aan de wandel gaan.

Dankzij sponsoren en de mede-
werking van de horecabedrijven kan
het bluesfestival kosteloos aan de
liefhebbers worden aangeboden. Na
de eerste jaren, de eerste editie telde
in 2009 vijf bands en cafés, kreeg het
festival zo waar landelijke bekend-
heid en lokt zelfs bluesliefhebbers
uit het westen en zuiden van het
land en Noord-Duitsland naar Gro-
ningen. Van Berkel en Angerman
hebben ook dit jaar Fietstaxi Yvette
gestrikt om vermoeide luisteraars
van locatie naar locatie te rijden.

aargemaakt

Informatie over de locaties en de
bands is te vinden op bluestourgro-
ningen.nl.
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1 Café de Sleutel
Jura
Wolthoorn & Co
4 Horsemen
Café de Keyzer
The Sidekicks
Café Mulder
AJ Plug
Uurwerker
Ed Baker & the Boogie Machine
Jazzcafé Alto
Ralph de Jongh
Café De Kachel
Blue Brew
HuizeMaas
The Juke Joints
Lola
Sopar Blues
New Orleans Jazzcafé
Raindog
Café Koster
70’s Tush
Buckshot Café
Wildmen Bluesband
Martini Hotel
Bucket Heat
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