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

9 FEBRUARI “DUKE ROBILLARD” (USA) 

Op deze zondagmiddag mogen wij wel een zeer groot artiest verwelkomen, zeg maar 
gerust een wereldtopper. Robillard kreeg pas in 1967 in Westerley (Rhode Island) als 
oprichter van Roomful of Blues aandacht. In 1979 verliet hij de band weer om leadgitarist te 
worden bij Robert Gordon. Daarna was hij kort lid van de Legendary Blues Band. In 1981 
formeerde hij dan de Duke Robillard Band, die spoedig werd hernoemd naar Duke 
Robillard & the Pleasure Kings. Nadat de band in 1984 een platencontract kreeg 
bij Rounder Records, brachten ze een reeks albums uit. In 1990 werd de band ontbonden. 

Nog in hetzelfde jaar verving Robillard samen met Doug Bangham, Jimmie 
Vaughan bij The Fabulous Thunderbirds, die kort daarna werden ontbonden. Vanaf dan 
werkte Robillard als soloartiest, die tijdens de jaren 1990 en 2000 een veelheid albums op 
de markt bracht. Hij werd ook op Chris Florys album Blues in my Heart (2003) benadrukt. 
Vanaf april 2013 speelde hij voor enkele concerten in de band van Bob Dylan. Dat de Duke 
Robillard Band vele blues-liefhebbers naar Wageningen zal brengen is een “open deur 
intrappen”. Daarom voor leden van de club is het wenselijk om van te voren te reserveren, 
via mail. De helft van de aantal kaarten zijn al verkocht en we zouden het zeer vervelend 
vinden dat we op de dag zelf nee moeten verkopen aan leden. Dus wees er snel bij nu het 
nog kan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4NBhfgiVUao 

Onze chef-kok Dennis maakt deze dag een “lopend buffet” met Italiaanse gerechten voor 
maar € 10,00 p/p.  
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