Buckshot
In de nazomer van 1995 ontstaat deze van oorsprong Bergeijkse band, als de band Carat met de uit Bulgarije
afkomstige gitaar virtuoos Emiel. Na een aantal repetities blijkt echter dat de samenwerking met Emiel te
stroef verloopt en de band valt uiteen.
De 4 overgebleven bandleden gaan door coverband, onder de naam Buckshot. De band begint te werken aan
een verzameling covers die ze in december 1995 voor het eerst over het niets vermoedende publiek
uitstorten.
De muzikale richting ligt dan al vast: stevige en vooral swingende jaren ’70-’80 gitaarrock overgoten met een
modern sausje en een hoog ‘Oh Ja !’-gehalte. Tijdens hun energieke optredens brengt Buckshot nummers van
onder anderen Deep Purple, Kiss, Iron Maiden en Thin Lizzy.
Hoogtepunten in de daarna volgende periode zijn ondermeer optredens in Denemarken, België (Harley
Davidson SuperRally 1998), de tournees in Engeland met SQY (1999, 2000 en 2001) en de vele
voorprogramma’s voor ondermeer Rowen Heze, Band Zonder Banaan, Normaal, The Scene en de Amerikaanse
band Living Colour.
In 2005 stapt gitarist John Sesink voor het eerst het repetitiehok binnen. Hij kijkt, luistert en besluit te
blijven. De komst van John geeft de band een nieuwe stoot energie.
In 2011 en 2012 neemt Buckshot succesvol deel aan een reeks Proms-concerten in Bergeijk en Liempde. Een
nieuw en verfrissende ervaring.
In augustus 2015 sluit Buckshot het Live Aid In De Kempen festival af, met een uiterst succesvolle Queenset. De band krijgt daarbij ondersteuning en inspiratie van Dennis Jansen. Ook Dennis besluit te blijven en
geeft de band, naast vers bloed, ruimte voor muzikale ontwikkeling.
En zo gaat Buckshot na ruim 20jaar door met als belangrijkste motto: “If we don’t like it we don’t play it!”

Bezetting:

Giel van der Heiden
John Sesink
Hainy Tils
Dennis Jansen
Ruud van den Hurk

Contact:

Email:
Website:
Facebook:
Boekingsinfo:

- zang + attributen
- gitaar + zang + boeken
- bas
- toetsen, gitaar, zang en percussie
- drums + zang

info@buckshot-rock.nl
www.buckshot-rock.nl
www.facebook.com/pages/buckshot
info@monkeyman.nl

