
WOENSDAG 21 NOVEMBER 2012 IN HET J.W.RACERHUIS,
MARKTSTRAAT 15,OLDENZAAL. AANVANG 20,30 u. ENTREE €15,-

Dennis, zoon van Jan de  jazzmuzikant, geboren in Hendrik Ido Ambacht, opgegroeid in Rotterdam en wonend in Utrecht, kreeg muziek 
met de paplepel ingegoten. Op zijn onlangs uitgebrachte CD “The Years of DK” (-ook: decay-verval) doet hij op integere wijze middels loepzuivere 

zang, verslag van hetgeen hem de laatste twee jaar is overkomen. Songwriting op niveau: James Taylor, Neil Young, Jon Allen, Poco en 
the Eagles staan in de coulissen mee te luisteren. Ook leuk: popgoeroe Leo Blokhuis is fan. Hij prees Dennis aan in de DWDD. In het RTL 4 
tv-programma “Wat kiest Nederland” was de Dennis Kolen Band huisband. Dennis is niet voor een gat te vangen blijkens de diversiteit van 
zijn muzikale besonjes. Met Shane Alexander en Eugene Ruffalo treedt hij op als trio The Greater Good. Vocalen met hoofdletter V. Hij treedt 

zowel solo als met band op en zijn cd’s doen verslag van zijn breed uitwaaierende muzikale zoektocht. In Duitsland nam hij bijv. de CD 
“Northeim Goldmine” op. Daarop zijn verassende vondsten te beluisteren zoals de toevoeging van o.a. een fretloze bas, strijkers, hang 

(ja: hang), dobro en harp. (Wel een beetje aan de prijs want het is een oorstrelende SACD persing…) Deutsche Gründlichkeit dus.
Ondanks al zijn activiteit kun je  niet stellen dat er bij de meerderheid van het Nederlandse volk lampjes gaan branden bij het horen van zijn 

naam. Maar wilt u het onbekende ook eens beminnen dan kan dat op woensdag de 21e november in de Sociëteit. Dennis stond al langer op ons 
verlanglijstje, mét band voor dat wat wat scherpere randje, dat pietsie extra golfslag aan de Westcoast om het spannend te houden… surft u mee?

Bezetting: Dennis Kolen - zang / gitaar. Bezetting bestaat uit gitaar, gitaar, bas, toetsen, drums. Line-up to be announced.

WESTCOAST AAN DE MAAS
Dennis Kolen Band


