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DUSINK BLUES 

"Dusink Blues is de nieuwe band rondom gitarist Kees Dusink. Zijn gelauwerde stijl en geluid komen nu nog 
beter tot hun recht dankzij het gitaarwerk van Stephan Bijl, de vocalen van Marc Bocken en de grooves van 
Marco Overkamp op drums en Donald van der Goes op basgitaar. Dusink Blues is grenzeloze energie, zichtbaar 
plezier en voelbare synergie. Blues vanuit de onderbuik: Een uitzonderlijk dynamische band die soms fluistert, 
maar ook kan brullen. 

Vijf geweldige muzikanten die al jarenlang meedraaien in de top van het Nederlandse bluescircuit: Kees deed  
dat met de Twelve Bar Blues Band en met zijn succesvolle The Blues Forever Project. Marco en Donald vormden 
samen jarenlang het ritmetandem van The Veldman Brothers en daarna waren ze de motor van Zippy Leaps. 
Marc Bocken kennen velen al van The Antones en Stephan Bijl kennen we als gitarist van onder meer The Dead 
Flowers. 

Dat dit niet zo maar de eerste de beste muzikanten zijn wordt misschien wel onderstreept met meerdere Dutch 
Blues Award-nominaties voor zowel Kees, Donald als Marco. Kees werd zelfs al eens uitgeroepen tot winnaar 
van de Blues Award voor beste gitarist. 

Deze mannen kennen elkaar al jarenlang van festivals en hebben elkaar nu gevonden in een gedeelde liefde 
voor de muziek van onder andere Albert Collins, Peter Green en Albert King. In een momentum waarin ze 
allemaal op zoek waren naar iets nieuws: Iets wat fluweelzacht, breekbaar en tranentrekkend mooi mag zijn 
maar soms ook ongepolijst, rauw en duister. Met zowel covers als met eigen werk, soms puur instrumentaal en 
meestal niet, maar in ieder geval en altijd met dat uiterst herkenbare ‘Dusink-Blues-geluid’. 

Blues; Rhythm and Blues; Blues met een randje roots of met een snufje soul of funk. Van prachtige ballads tot 
stampende shuffles en swingende westcoast blues: Zorg er maar voor dat je Dusink Blues zo vaak mogelijk gaat 
zien, gaat horen en gaat voelen!" 


