
Alle concerten worden mede mogelijk gemaakt door o.a. 

 

 

BLUESCLUB  XXL  *  DE PATIO  *  VADARING 7  *  6702 EA *  WAGENINGEN  *                          

1 December 2019 Black Cat Biscuit (B) 

 

De ene Belgische band is nog niet vertrokken of de volgende klasse Belgen “Black Cat 

Biscuit” is in aantocht. Black Cat Biscuit werd opgericht in 2015 door vijf mannen die hun 

sporen al bij verschillende bands verdienden. Nu ze elkaar gevonden hebben is er geen 

plaats voor plat getreden paden of grijs gespeelde covers, maar wel voor een verrassende, 

bij wijlen hitsige cocktail van frisse nummers gemarineerd in een special gumbo hot sauce. 

Black Cat Biscuit heeft in die paar jaar al een uitstekende live reputatie opgebouwd en 

verleden jaar wonnen ze de Belgian Blues Challenge 2018. Dit jaar in april 

vertegenwoordigden zij  op de European Blues Challenge in Portugal. Black Cat Biscuit 

bestaat uit zanger/gitarist Bart Arnauts ( Six-Pack, Wood & Roses), bassist Patrick 

Indestege ( Rhythm Bombs, Big Mama's Kitchen, Elmore D, Ale & Alley), gitarist Stanley 

Patty ( Doctor Rhythm, Phil Bee And The Buzztones, Rhythm Bombs, The Loveveins), 

mondharmonicaspeler Mark Sepanski ( The Monday Lovers, Six-Pack) en drummer Jeffrey 

Gijbels ( Belgium Got Talent, Festeyn)  Er zijn zeker invloeden van West Coast Swing, 

shuffle, jazz, boogie, rauwe slide en Texas blues terug te vinden in de gevarieerde blues 

muziek van Black Cat Biscuit. 

                                                         Aanvang: 15.15 uur 

Neem na afloop je partner mee naar het restaurant gedeelte en trakteer je partner voor 

weinig, een bord vol lekkers gemaakt door chef-kok Dennis. Voor de prijs hoef je het niet te 

laten namelijk. Bij de kassa dames op de flip-over staat het menu. Wel even van te voren 

opgeven aan de bar aub. 

https://www.youtube.com/watch?v=URoAeI7caf4 
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Traditionele Chinese Geneeswijze 

TCG Rhenen 


