
WOENSDAG 3 OKTOBER A.S. IN HET J.W.RACERHUIS,
MARKTSTRAAT 15,OLDENZAAL. AANVANG 20,30 u. ENTREE €15,-

3 november 2010, was u erbij die avond dat de US RAILS acte de presence gaven? Dan kunt u onderstaande tekst ongelezen laten. 
Een betere aanbeveling voor woensdag de 3e oktober a.s. is er niet. (Herinnert u zich de prachtige kop –en het spel- van gitarist / 

zanger Tom Gillam…?) De mannen van de RAILS stonden voor onvervalste Americana in zijn beste vorm.
Dat de Rails toen al reclame maakten voor hun tweede optreden bij Cobblestone werd begin dit jaar duidelijk toen Joseph Parsons 

informeerde of men weer welkom was. Zelden was de kogel sneller door de kerk toen bleek dat er tevens sprake was van een nieuw album: 
“Southern Canon”. De songs hebben meer “smoel” gekregen en de individuele initiatieven van de heren zijn blijkbaar even in de wacht gezet, 

want de band speelt hechter dan nooit tevoren. Na intensief toeren door de States is nu Europa aan de beurt. Muzikale lijntjes van de 
US RAILS lopen naar het rijke verleden van CSNY en een groep als Traveling Wilbury’s, Venice of the Resentments. Ben Arnold’s stem 

voert u bijkans terug naar Procol Harum’s Gary Brooker of een Randy Newman. “We kick ass” zei Ben Arnold woensdag 3 nov. 
in het voorbijgaan, onderweg naar het podium. Zelden zo’n fijne schop gehad…. Als alles meezit is er op woensdag 

3 oktober een reprise… US RAILS forever! Heerlijk!
Joseph Parsons: Vocal, Acoustic and Electric guitars / Tom Gillam: Vocal, Electric guitars.

Ben Arnold: Keyboards , Acoustic guitar. / Scott Bricklin: Vocal, Bass. / Matt Muir: Vocal, Drums.

ENTREEBEWIJZEN zijn verkrijgbaar bij:
Lansink Hifi Video & CD's, Café de 

Engel en VVV-Oldenzaal en de 
 CD/LP Speciaalzaken Pop-Eye in 

Hengelo en Muziekbank Overijssel in 
  
 
 Enschede. De entree bedraagt € 15,-
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HOOFDSPONSOR VAN DIT CONCERT:      MET DANK AAN ONZE SPONSOREN:

Architecten Bureau John Velthuis,

Artica B.V.,  

Technische Veren Twente B.V.,

Zombie Sound, licht en geluid

BACK ON TRACK


