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Wij wensen jullie veel plezier op

www.bernhezemedia.nl

www.buro-tweevoud.nl

www.cafedeschaapskooi.nl

De Schaapskooi

Cafetaria

www.ovibodywear.nl
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De Alle Remmen Los en Tribute to Woodstock special
is een uitgaven van Bernheze Media.

Oplage: 75.000

Verspreidingsgebied: Bernheze, Schijndel, kern Veghel, kern Oss, 
kern Uden, Zeeland, Schaijk, Ravenstein, Langenboom, Vinkel, 
Geffen en Nuland

Vormgeving: Buro Tweevoud

Teksten en beeldmateriaal: organisatie ARL & T2W

Aan de inhoud van deze krant is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

Spread the peace, love, happiness & music
Een gloednieuw festival, maar wél een dat gebaseerd is op een halve eeuw geschiedenis. 

Op zaterdag 1 juni is het festivalterrein aan de Laageindsedijk in Loosbroek het decor van 

Tribute to Woodstock, een eerbetoon aan het legendarische Woodstock-festival dat in de 

zomer van 1969 in Bethel nabij New York plaatsvond. 

Tijdens Tribute To Woodstock treden tributes op van onder andere: Jimi Hendrix, Joe 

Cocker, Janis Joplin, Crosby, Stills, Nash & Young, The Who, Creedence Clearwater Revi-

val en Santana.

WOODSTOCK 1969WOODSTOCK 1969

Deze zomer is het vijftig jaar geleden dat in Bethel nabij New York de oerknal van de 

meerdaagse outdoor festivals plaatsvond. Op 15, 16 en 17 augustus 1969 traden op het 

legendarische Woodstock gedurende ‘3 days of peace & music’ 32 acts op voor (naar 

schatting) 400.000 bezoekers. Dit historische evenement markeerde volgens het gezag-

hebbende Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone “een moment dat de geschiedenis 

van de rock & roll voorgoed veranderde.”

RANDPROGRAMMARANDPROGRAMMA

Daarom biedt Tribute to Woodstock naast een tribute-line-up (met camping) ook een uit-

gebreid randprogramma met onder meer yoga-meditatie, bodypaint, cinema, een kunst-

expo, kampvuur op de camping en DJ’s die sixties muziek draaien. De bezoekers zullen 

in een uniek love & peace-gevoel worden ondergedompeld door flower power-decors, 

hippie merchandise, een shisha lounge, een sixties kapper die bloemen in haren vlecht en 

speciale food & drinks. Ook de luxueuze camping Bedheaven zal een unieke en relaxte 

‘summer of love’-vibe krijgen.

COLOFON

TICKETS

Regular tickets:
• Entree ticket: € 29,50
• Groepskaart 10 stuks € 250,-
• Camping ticket: € 10,-
• Caravan/camper ticket: € 12,50

Deze tickets zijn ook te koop bij meer
dan 500 Primerawinkels in Nederland.

Alle info over de camping:
www.tributetowoodstock.nl/camping NAAR UIT; WEES WELKOM! 

WE KIJKEN ER ONTZETTEND

WEBSITE & SOCIAL MEDIAWEBSITE & SOCIAL MEDIA

www.facebook.com/tributetowoodstock

www.tributetowoodstock.nl

www.tributetowoodstock.nl

KAMPVUUR- EN CAMPING PROGRAMMA

VRIJDAG EN ZONDAG
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Je loopt al langer rond met een bepaalde klacht die 
maar niet verdwijnt. Je voelt je belemmerd door 
bepaalde patronen of gedragingen die je niet zelf 
kunt doorbreken. Je voelt je uit balans, maar kunt er 
de vinger niet op leggen. Je hebt moeite met dingen 
loslaten en kunt niet ophouden met piekeren.

Herken je jezelf hierin? Dan is praktijk Bij Egelien 
misschien de juiste plek voor jou.
Aan de rand van Vorstenbosch in een rustige en 
vertrouwde omgeving bestaat sinds een jaar de 
praktijk Bij Egelien. Een praktijk voor rust, oplading en 
zelfbewustwording. Door middel van een korte intake 
kijken we samen waar de disbalans zit en wordt de 
behandeling die voor jou geschikt is ingezet. Massage 
en/of nei sessie.

Derpt 9
5476 VW Vorstenbosch
06-37469842
info@bijegelien.nl
www.bijegelien.nl

Uit je hoofd
in je lijf

Neem dit artikel mee 

en profiteer van 

20% korting

KennismaKings-
aanbod
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CROSBY, STILLS, 

NASH & YOUNG
BY DÉJÀ VU (NL)

Met vier zangers, veel gitaren, toetsen en een stevige 

ritmesectie komt Déjà Vu verdacht veel in de buurt van 

Crosby, Stills, Nash & Young. De leden van deze band 

spelen al decennia samen en dat is te horen. De harmo-

nieën staan als een huis en grote hits als Our House, Al-

most Cut My Hair en Ohio komen voorbij. Maar ook het 

solowerk van Neil Young wordt niet overgeslagen. En 

omdat de leden van deze groep zich minder uitbundig 

aan drank en drugs hebben overgegeven dan hun hel-

den, klinkt het allemaal even helder als krachtig. 14.30 - 15.20

THE GRATEFUL 

DEAD

BY DEADLY GRATEFUL (NL)

Er kan natuurlijk maar één Grateful Dead tribute in Ne-

derland zijn. Dit hippiecollectief met topmuzikanten uit 

Utrecht neemt je mee op reis door psychedelische jams, 

hete rock ‘n roll en oude Americana. En natuurlijk doen 

ze dat met twee drummers. De ultieme jamband, net als 

Grateful Dead zelf!

CREEDENCE 

CLEARWATER 

REVIVAL
BY CALLAHAN CLEARWATER RIVIVAL (NL)
Callahan Clearwater Revival neemt de bezoekers terug naar 

de tijd van de onvervalste roots rock. Klassiekers als For-

tunate Son, Suzie Q, Born On The Bayou, Bad Moon Rising, 

Hey Tonight en Down On The Corner maken onderdeel uit 

van de eindeloos lange lijst met hits van Creedence Clearwa-

ter Revival. De muziek wordt vanuit de basis overgebracht 

door vier Achterhoekse muzikanten: Jan Willem Lichten-

berg (zang/gitaar); Leon Huitink (drums); Marc Schenk 

(gitaar); Erikjan Luiten (bas).

15.30 - 16.20

16.30 - 17.20
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VOOR HET BESTE
HOORADVIES

Wij maken het verschil ervaar het zelf

• tot 100% vergoeding mogelijk

• alle dagen audicien aanwezig

• afspraak zonder recept

Carmelietenstraat 8 - Oss - 0412-480302
‘t Dorp 29 - Heesch - 0412-475959

Meijerijstraat 6 - Veghel - 0413-288338
Botermarkt 3 - Uden - 0413-330905

www.vanschijndelhoortechniek.nl
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POWER FLOWER

festival terrein

entree

podia

ehbo

munten & dagkassa

food & drinks

toilet

camping

toilet

to
ile

t

entree

dag kassa

munten

ehbo

FLOWER POWER

hippiemarkt

TIMETABLE
14.30 - 15.20 UUR CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG BY DÉJÀ VU

15.30 - 16.20 UUR GRATEFUL DEAD BY DEADLY GRATEFUL

16.30 - 17.20 UUR CCR BY CALLAHAN CREEDENCE REVIVAL

17.30 - 18.20 UUR JANIS JOPLIN BY FUL TILT JANIS

18.30 - 19.20 UUR THE BAND BY LE BAND

19.30 - 20.20 UUR TEN YEARS AFTER BY HUNDRED SEVENTLY SPLIT

20.30 - 21.30 UUR JOE COCKER BY BACK ON TRACK

21.40 - 22.40 UUR THE WHO BY SUBSTITUTE

22.50 - 23.50 UUR SANTANA BY SANTANICO

00.00 - 01.00 UUR JIMI HENDRIX BY JULIAN SAS
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Heesch
0412–206006 
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JANIS JOPLIN
BY FULL TILT JANIS (AUS)

Zangeres Melissa Jubb heeft het allemaal: Janis Jop-

lin’s rauwe, intense stem en haar attitude. De ultieme 

Janis Joplin tribute dus. Met haar getalenteerde band 

geeft ze alles op het podium: Janis Joplin’s grootste hits 

komen samen in één entertainende interactieve live- 

beleving. Deze Australische tribute won al zieltjes bij 

publiek over de hele wereld. Een must see voor fans van 

jaren ‘60 muziek.

THE BAND 
BY LE BAND (USA)

Le Band is een tribute aan The Band gevormd rondom 

Eric Kerns uit de USA op bas-zang; André Stevens op 

gitaar-zang; Dirkjan van der Hoeven op drums-zang 

aangevuld met Tim Kerssies op toetsen en accordeon. 

The Band was een Canadees-Amerikaanse band rond 

Robbie Robertson met als grootste hit de klassieker 

The Weight. Later ook wel ‘de begeleidingsband van 

Bob Dylan’ genoemd, had -en hééft- The Band nog im-

mer een enorme invloed op talloze bands. 

TEN YEARS AFTER
BY HUNDRED SEVENTY SPLIT (UK)

Hundred Seventy Split werd in 2010 opgericht door 

bassist en Woodstock-legende Leo Lyons die samen 

met Alvin Lee oprichter was van Ten Years After. De 

band bestaat uit Leo Lyons op bas, Joe Gooch op gi-

taar-zang en Damon Sawyer op drums. Joe Gooch 

speelde van 2002 tot 2013 ook bij TYA en verving Al-

vin Lee als gitarist-zanger. Dit opwindend, energieke 

powertrio gaat voor Tribute to Woodstock een set met 

louter Ten Years After krakers spelen… met de man op 

bas die zélf in 1969 op Woodstock stond!

17.30 - 18.20

18.30 - 19.20

19.30 - 20.20
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Huidtherapie in Heesch & ‘s-Hertogenbosch 

Huidgericht werkt met de nieuwste laserapparatuur voor:
Ongewenste haargroei  •  Pigmentatie  •  Vaatjes (couperose)

• Mogelijk vergoed door uw zorgverzekeraar
• Gratis intake 

• Tevens werkzaam in Gezondheidscentrum Nistelrode
073-7113193
info@huidgericht.nl
www.huidgericht.nl

Specialist
in acne en laser 
behandelingen 

Huidgerichthuidgericht_huidtherapie
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JOE COCKER
BY BACK ON TRACK (NL)

Back on Track is een Nederlandse enthousiaste 9-kop-

pige Joe Cocker tribute band. Tijdens Tribute To Wood-

stock spelen ze alle hits uit het oeuvre van de eind 2014 

overleden zanger. Hits als Summer In The City, With A 

Little Help From My Friends, You Are So Beautiful en 

Unchain My Heart komen ongetwijfeld langs. Boven-

dien heeft de ‘Joe Cocker’ van de band -Peter de Greef- 

niet enkel een verrassend gelijkend stemgeluid; ook zijn 

uiterlijk en Cocker moves zijn subliem kopieën van het 

origineel. 

THE WHO
BY SUBSTITUTE (BE)

Begin 2010 besloten vier muzikanten om een band te 

vormen die de muziek van de toonaangevende sixties 

band The Who live ging uitvoeren. Rudy Lenners is voor-

malig drummer van de Scorpions; Alain Pire een gitaar-

virtuoos die met vele Belgische topmusici speelde; Jack 

Thysen een fantastische bassist en Philippe Coibion

een charismatische frontman. De mannen besteden het 

grootste deel van hun vrije tijd aan het recreëren van 

de magie van The Who. Substitute komt heel dicht in de 

buurt van het geluid en de virtuositeit die zo specifiek 

zijn voor The Who. 

SANTANA
BY SANTANICO (VE)

Deze Hollandse Venezolanen gaan al meer dan 20 jaar mee. 

Santanico geeft zijn eigen draai aan de hits van Santana. 

De bandleden improviseren er op een hoog niveau op los 

en dat resulteert in aanstekelijke Afro-Caribische ritmes. 

Tel daarbij hun opmerkelijke charisma en energie op 

het podium op, en je snapt meteen waarom ze al 

sinds 1997 succesvol door Europa toeren.

20.30 - 21.30

21.40 - 22.40

22.50 - 23.50
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Vier de vijftigste verjaardag 
van Woodstock 

Het Woodstock-jubileum is voor CHV Noordkade en theater De Blauwe Kei aanleiding om uit 
te pakken. Frank Lammers neemt de presentatie van de avond voor zijn rekening. Hij wordt 
bijgestaan door de all-star band Strange Brew en een aantal muzikale gasten, waaronder 
Ricky Koole, Sandra van Nieuwland, Pablo van der Poel (DeWolff) en Anne Soldaat. Samen 
spelen ze muziek van Jimi Hendrix, Joe Cocker, The Who, Santana, Jefferson Airplane, Crosby, 
Stills & Nash en al die anderen. Na afloop is er een afterparty met een verrassingsact die even-
eens muziek speelt uit de tijd van Woodstock. Bezoekers worden uitgenodigd om in de sfeer 
van het festival gekleed te komen. 

KAARTEN CONCERT
Kaarten voor Woodstock kosten € 26,80 (inclusief een drankje) en zijn te reserveren via 
www.blauwekei.nl, telefonisch via 0413-342555 of aan de theaterkassa op werkdagen 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Meer informatie vind je op www.blauwekei.nl. 

WOODSTOCK THE MOVIE
Dinsdag 11 juni om 20.00 uur kun je genieten van een registratie van het originele concert 
uit 1969 bij ‘Woodstock the Movie’ in bioscoop Industry op CHV Noordkade.
Kaartjes kosten slechts € 6,-. Reserveren via www.bioscoopindustry.nl.

Herbeleef dit jaar het legen-
darische Woodstock festival op 
CHV Noordkade! Ter gelegenheid 
van de 50e verjaardag van het 
festival organiseert De Blauwe 
Kei in samenwerking met Cultuur 
Haven Veghel op vrijdag 14 juni, 
om 20.00 uur een uniek concert 
in de Koekbouw. De avond start 
om 20.00 uur. Eerder die week, op 
dinsdagavond 11 juni, kan men bij 
Industry Bioscoop ook genieten 
van de film Woodstock.
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JIMI HENDRIX
BY JULIAN SAS BAND (NL)

Niemand minder dan gitaarbeest pur sang Julian Sas 

en zijn band komen één van Sas z’n helden eren: Jimi 

Hendrix. Speciaal voor Tribute to Woodstock studeren 

ze een aparte Hendrix set in en zullen ze het publiek 

meenemen naar die magische Hendrix sfeer voor een 

unieke en eenmalige set!

00.00 - 01.00

BANDS VAN 1969

TEN YEARS AFTERTEN YEARS AFTER
Alvin Lee en Leo Lyons uit Groot Brittan-
nië richten bluesband Ten Years After in 
1966 op na hun voormalige band de Jay-
birds te hebben uitgebreid met toetsen-
man Chick Churchill. Na een optreden op 
het Windsor Jazz Festival in Londen kreeg 
de groep een platencontract aangeboden, 
hetgeen resulteerde in het debuutalbum 
Ten Years After in 1967. Direct daarop 
volgde een tournee in Scandinavië en in 
de Verenigde Staten, waarna het live-al-
bum Undead verscheen. Dat was precies 
het jaar waarop Ten Years After op Wood-
stock speelde. Dat betekende natuurlijk 
de grote doorbraak voor de band.

JIMI HENDRIXJIMI HENDRIX
De muzikaal revolutionaire Jimi Hendrix 
mag gerust de godfather van de gitaarso-
lo’s worden genoemd. Hendrix’ optreden 
op Woodstock is volgens kenners zijn 
beste live-optreden ooit. Tijdens dit con-
cert bracht hij onder andere een beroem-
de controversiële versie van het Ameri-
kaanse volkslied ten gehore. Veel mensen 
dachten dat dit een protestlied was tegen 
de Amerikaanse regering, maar Hendrix 
zelf zei in een interview bij het televisie-
programma The Dick Cavett Show dat dit 
eigenlijk niet het geval was. “I thought it 
was beautiful”, zei hij glimlachend.

JOE COCKERJOE COCKER
Joe Cocker schreef misschien geen eigen 
nummers, maar dankzij zijn karakteristie-
ke stemgeluid – hij wijdt het zelf aan het 
feit dat ‘ie een zware roker was –, kwam 
hij daar met gemak mee weg. Cocker zat 
al sinds zijn 15e in verschillende bands, 
maar zijn eerste stappen naar eeuwige 
faam zette hij in 1969 in de Amerikaanse 

televisieshow van Ed Sullivan. Datzelfde 
jaar maakte hij zijn opwachting op Wood-
stock. Niemand vergeet zijn legendari-
sche eerste woorden toen hij voet aan de 
grond van Bethel zette: ‘Let’s Get Stoned’. 
Dat is dus aardig gelukt, waarschijnlijk 
‘With A Little Help From My Friends’.

CREEDENCE CLEARWATER REVIVALCREEDENCE CLEARWATER REVIVAL
Creedence Clearwater Revival (CCR) was 
het vehikel van de broers John en Tom 
Fogerty. Hun rechtstreeks uit de moe-
rassen van de Amerikaanse Deep Sou-
th getrokken mix van blues rock, classic 
rock en swamp rock behoort tot de meest 
succulente rock van de sixties. De groep 
had een fenomenaal oor voor melodieën, 
maar vergat niet te rocken en was tege-
lijk ook dé groep om lekker bij te relaxen. 
CCR: uw soundtrack bij elke zomerse au-
torit of barbecue sinds 1967.

THE WHOTHE WHO
“Talking bout my generation”. De six-
ties werden gedefinieerd door de he-
melbestormende opkomst van Britse 
pop- en rockgroepen als The Beatles, 
Stones, Kinks en Led Zeppelin. Je zou 
bijna vergeten dat de komeetachtige 
inslag die The Who veroorzaakte op 
popcultuurgebied de meeste spaanders 
maakte. De gitarist mocht dan berucht 
zijn om zijn pedante houding, The Who 
live was een uppercut van jewelste. Zo 
ook op Woodstock waar ze in de avond 
het podiumhout aan splinters ragden.  
 
JANIS JOPLINJANIS JOPLIN
Janis Joplin lééfde voor het podium. Wie 
de kleine zangeres tekeer zag gaan, kon 
gewoon niet geloven dat er zo’n orkaan-
kracht aan stemgeluid uit dat fragiele lijf. 

Janis was een fenomeen op 
muziekgebied: zowel in de 
band als solo maakte ze een 
waanzinnige indruk. Tegelijk 
kon iedereen ook wel op de 
vingers natellen dat haar 
levenswijze haar niet 
tot het bejaarden-
huis zou brengen. 
Ze stierf op haar 
27e, net als bijvoor-
beeld mede-Wood-
stock-alumnus Jimi 
Hendrix.

THE BANDTHE BAND
Wie de basis van alle puur Amerikaanse 
muziekstromen opsomt – blues, country, 
folk, rock-‘n-roll – die komt uit bij The 
Band als beste vertolker van al deze gen-
res. De groep bestond uit vier Canadezen 
en een rasechte Amerikaan – eentje uit 
het Zuiden, de zingende drummer Levon 
Helm. Op Woodstock speelde The Band 
een thuiswedstrijd: de bandleden woon-
den tenslotte al jaren in het gebied en wa-
ren de koningen van ‘upstate New York’. 
Sterker nog: zonder de verhuizing van 
The Band (en natuurlijk van Dylan, de gro-
te afwezige op Woodstock) was het festi-
val misschien niet eens georganiseerd

THE GRATEFUL DEADTHE GRATEFUL DEAD
Bestaat er een mythischer groep dan The 
Grateful Dead? Op Woodstock maakte 
de groep er ouderwets een potje van: de 
set liep vast door overmatig LSD-gebruik 
van de bandleden en het optreden werd 
voortijdig afgebroken toen de apparatuur 
het begaf. Op plaatgebied revancheerde 
de groep zich daarna met meesterwerken 
als Grateful Dead en Blues for Allah. 

CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG 
Het fenomeen ‘supergroep’ is in de sixties 
ontstaan. Het is lastig wie nou de eerste 
supergroep vormden, maar de absolu-
te definitie van de supergroep behoort 
op zeker toe aan Crosby, Stills, Nash & 
Young. Twee Amerikanen, een Canadees 
en een Brit, die met hun ongeëvenaarde 
harmonieën en popgevoel in 1970 het 
meesterwerk Deja Vu maakten. Deja Vu 
werd een gigantisch succes, zoals het 
optreden van CSNY op Woodstock mis-
schien wel dé geest van het festival en de 
tijdsgeest wist te grijpen. 

SANTANASANTANA
Carlos Santana staat bekend als de ver-
persoonlijking van de Amerikaanse rock-
cultuur en de Mexicaanse variant daarop. 
In de jaren zestig kwam hij snel voor het 
voetlicht wegens zijn virtuoze stijl en zijn 
sterke composities. Dat bracht Carlos ook 
naar het Woodstock-festival, waar hij als 
relatieve onbekende geprogrammeerd 
stond. Dat heeft iedereen geweten: na 
het festival kende iedereen de stergi-
tarist, met onder meer een superhit als 
Black Magic Woman. 

EEN HALVE EEUW GESCHIEDENISEEN HALVE EEUW GESCHIEDENIS
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Het maximale
halen uit je 
ondernemerschap

Maashorst 
Ondernemers streeft 

naar verbinding van lokaal 
ondernemerschap. Want De 

Maashorst groeit en biedt een 
schat aan mogelijkheden. Door 
het faciliteren van ontmoeting, 
samenwerking en het delen van 
kennis, kunnen we groeien naar een 

optimaal ondernemersklimaat 
als drijvende kracht van 

De Maashorst.

Waarom lid worden 
van Maashorst 
Ondernemers
Als ondernemer ben je op de hoogte van de 
bedrijvigheid binnen de vier gemeenten. In De 
Maashorst vergroot je je klantenkring en krijg je meer 
naamsbekendheid. Je benut kansen om samen te 
werken en ontmoet andere ondernemers. Hierdoor 
doe je kennis op en krijg je nieuwe inzichten.

Meld je aan met code via: 
www.maashorst-ondernemers.nl 

#krachtvandemaashorst
en maak kans op een jaar gratis 

lidmaatschap ter waarde van € 125,-.

…nog belangrijker; 

- blijf op de hoogte van wat er speelt
- vergroot je netwerk 
- verbreed je potentiële klantenkring
- door een groot netwerk krijgt het Maashorstgebied 

meer economische waarde.

www.maashorst-ondernemers.nl


