Dr. Slide, will cure..
Persbericht door: Patrick Bell, OBS Board Member

Voor wie houdt van Blues of andere traditionele Roots & Blues muziek is
hier iets heel speciaals. Dr. Slide!!! Een band met een geweldig slidegitarist. Verder zit er een ongelofelijke virtuoze “fingerpicker” in deze
band. De percussionist zorg voor de reten strakke beat. Je kunt letterlijk
zijn voetenwerk tellen in de rhythms. Wat ik niet moet vergeten is de
bassist die de andere met zijn diepe en melodische baslijnen in de pas
houdt. En dan de zanger; stel je voor… Wolfman Jack is terug. Hij laat ons
weten dat hij in zijn afwezigheid zijn zangstem heeft geperfectioneerd en
is toegetreden tot The Dr. Slide Band.
Het bovenstaande geeft een goed beeld van de bandleden van The Dr. Slide
Band. Eén cruciaal ding ben ik echter vergeten… “We hebben het hier steeds
over de zelfde muzikant” en verder dat ze allemaal tegelijkertijd spelen.
Als je zijn CD’s beluistert waan je jezelf in een One-Man Delta Bayou Roots
& Blues Concert in de 40-tiger jaren.
Als je luistert krijg je het visioen van een oude bluesman die aan de oever
van de rivier zijn zorgen weg speelt en zingt. Er rollen letterlijk tranen
over zijn wangen. Zijn muziek is een oprechte, zelf doorleefde en bezielde
blues uit de Amerikaanse zuid staten. De manier waarop Dr. Slide zijn Slide
speelt terwijl hij “fingerpicking” een melodielijn neerzet en ook nog de
baspartij er onder legt, mag extreem verbijsterend genoemd worden.
Dr. Slide laat zien dat een “One-Man-Blues-Band” mogelijk is. Hij laat zien
dat het kan met authenticiteit en met respect voor hart en ziel van de
blues. Zonder enige twijfel ga je er van uit dat Dr. Slide geboren is in de
Delta. Niets is minder waar! Hij is geboren in Oost-Duitsland en is
letterlijk over de muur gekropen en gevlucht naar de vrijheid. Ja, neem het
maar van me aan, aan die andere kant van de muur heb je de blues al gevoeld
en doorleeft. Dat voel je in zijn muziek. Het raakt je diep in je ziel.
Als je jezelf eens terug in de tijd wilt begeven en je wilt wanen aan de
oevers van de Mississippi ergens in de veertiger of vijftiger jaren om te
luisteren naar een getalenteerde top bluesgitarist en zanger, heb je nu de
kans. Met je favoriete drankje in de hand en je vrienden om je heen beleef
je een echte “old time quality blues happening”.
Dr. Slide zal de pijn in je hart helen met…… Salt of the Earth, down-home,
nitty-gritty, emotional; take me Lord, now I can go, Blues

