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Na een rustige zomer is het najaarsseizoen voor Champagne Charlie enerverend
begonnen. Drummer Peter ging 4 weken naar Amerika en Geert was geblesseerd
door een slijmbeursontsteking. Ondanks dat stonden we, onverwacht vervangend
voor de zieke Jaap Dekker, weer op het hoofdpodium van Jazz By The Sea.
In de aanloop naar het nieuwe Songs Of The Heart seizoen mochten we van De
Spot twee concerten organiseren. We hebben gekozen voor onze goede vriend
Hans Theessink (in april speelden we nog op zijn verjaardagsfeest in Wenen) en
snarenkoningin Del Rey uit Seattle, waarmee we begin jaren negentig al hadden
samengewerkt. Beide concerten die we deels gezamenlijk met deze rasmuzikanten
hebben gegeven waren een enorm succes. Op Youtube zijn er verschillende leuke
filmpjes van te bekijken. Ook op onze nieuwe Facebook pagina staan hiervan de
nodige voorbeelden en zijn er allerlei links naar prachtig fotomateriaal. Inmiddels
hebben we ook de nodige fans in Wenen en die hebben inmiddels een heel archief
over ons aangelegd. Ook leuk om te melden: de Oostenrijkse fotograaf Johannes
Wahl heeft foto's die hij heeft gemaakt van Sjef Hermans en Gait Klein Kromhof
opgenomen in zijn verschenen blues kalenders. Meer info via: photo@jowahl.com
Hans Theessink met Sjef en Theo

CC als kwartet op JBTS hoofdpodium

Foto: Hans Stieger

Del Rey & Champagne Charlie - Little Dog Blues youtube: http://youtu.be/IYvct4LqZdc

In deze zelfde periode bleek Gait Klein Kromhof wederom te zijn genomineerd door
de Dutch Blues Foundation als beste Nederlandse bespeler van de blues harmonica
van 2014. Wie het daar helemaal mee eens is kan op hem stemmen via
http://www.dutchbluesfoundation.nl/dutch-blues-awards/stemformulier
en helpt hem mogelijk aan zijn tweede Blues Award.
En als er toch wordt gestemd: denk dan ook aan onze muzikale vrienden Hans
Theessink (beste blueszanger) en Richard van Bergen (beste bluesgitarist).
Wij hebben onze stemmen natuurlijk al lang uitgebracht!

De komende tijd staat er weer een gevarieerd aanbod aan optredens op het
programma. We gaan weer het theater in o.a. Het Podium in Zaamslag (13
december uitverkocht!) en 't Spiegeltheater in Middelburg (7 maart 2015).
Daarnaast volgt er in ieder geval nog een schoolconcert in november en
kijken we ook al uit naar ons optreden in Porgy & Bess (28 februari 2015).
Op 20 november (Songs To Woody) en 18 december (Townes van Zandt/
Steve Earle) zijn de eerste twee muzikale thema avonden van Songs From The
Heart in De Spot in Middelburg.
Dan is er ook nog de nodige belangstelling voor concerten in Duitsland en hebben
we (weliswaar nog vage) opnameplannen. Maar daarover later meer!
Natuurlijk zijn onze cd's en het solo album van Gait nog steeds te bestellen via
www.champagnecharlie.nl en www.gaitkleinkromhof.nl
Tot ziens tijdens een van onze optredens!

