Zaterdag 19 maart 2016 Old West Saloon Lomm
Vandaag rij ik naar de Old West Saloon van Ine en Andre Baur in Lomm al luisterend naar L1
“The Southern Blues Night” en de muziek die ik hoor doet me denken aan Stephen "Stevie"
Ray Vaughan, geboren 3 oktober 1954 in Dallas en verhuisde in 1971 naar Austin, “the
capital of the US state of Texas” en tevens het muziek bolwerk van Texas. Helaas is deze
legende op 35 jarige leeftijd verongelukt door een helikopter crash. Hij had die avond
opgetreden op het "Alpine Valley Festival", samen met sterren als Robert Cray, Buddy Guy
en Eric Clapton.
Een maal in Lomm aangekomen zocht ik naar een pondarosa achtige saloon, want ik was er
ondanks dat ik er niet ver vandaan woon nog nooit geweest.
Eigenlijk schande maar beter laat dan nooit zeggen ze. Maar eenmaal in de straat zag ik dus
geen saloon of pondarosa achtig iets maar gewoon een woonhuis en dacht wat is dit nu weer.
Al lopend om het huis denk ik een garage binnen te stappen en wat schetst mijn verbazing?
Een heuse saloon met een aankleding van noem maar op en ik waande mij echt in het wilde
westen.
Ik werd hartelijk ontvangen door Ine en Andre Baur en de overige mensen die al aanwezig
waren waaronder zangeres Thilly Frank want daar kwamen we ook voor.
Na een lekker bakje koffie genuttigd te hebben begon het optreden van Thilly en ik was erg
sceptisch vanwege wat ik eerder ooit eens hoorde over haar kunnen.
Wat was dat voor onzin wat ik ooit hoorde want daar staat een lady die ondanks een
verkoudheid te zingen van heb ik jou daar en was meteen verkocht.
Thilly Frank is een artiest waar menigeen nog van kan leren en nu hoor ik u al zeggen, hoe dat
zo.
Veel artiesten zetten er vaak een bak hall op (voor sommige echo) om wat techniek te
verdoezelen maar Thilly niet.
Thilly zingt zoals ik veelal zag in Texas gewoon met nagenoeg geen hall, soms een beetje
droog, en de zang duidelijk op de muziek waardoor je kunt horen wat ze zingt en dat horen we
wel eens anders in Nederland waar de muziek veelal op de zang staat.
Zo komen de ballads helemaal tot hun recht en daar geniet ik van.
Ze bracht het ene nummer na het andere ten gehore zowel slow als uptempo en het was goed
met de juiste geluidsinstellingen, mijn complimenten.
Nu moet ik zeggen dat ze een perfecte stem heeft voor de ballads en zit ze er zelf helemaal
met gevoel in, echt bewonderenswaardig.
Ook al komt deze dame helemaal uit Noord Holland, een vaste schare fans volgen haar op de
voet en dat doet Thilly goed vertelde ze mij tijdens het interview wat ik later op de vanavond
met haar had.
Zo vertelde dat ze jaren geleden een kleine linedance club had overgenomen met maar een
paar leden maar deze is intussen gegroeid tot een echte club met heel veel leden.
Maar dan dans je zeker zelf ook vaak op festivals bij life music zei ik maar dat had ik dus mis.
Thilly hoort bij het luisterpubliek vertelde ze en dan kan ik echt genieten en zie dat dansen
niet zo zitten alleen als er een bepaald nummer haar aanspreekt veert ze op maar heel zelden.
Ook heb ik een puntje van kritiek verteld Thilly, want op evenementen en festivals zie je dat
de dansvloer altijd bij het podium staat en zo wordt het luisterend publiek vaak het zicht
ontnomen en ja, daar heeft ze wel een punt want ook ik kom niet voor het dansen maar voor
de artiesten en bands, gewoon om te kijken en luisteren.

Het was een mooi optreden en de bezoekers hebben Thilly ondanks haar verkoudheid er
doorgesluisd en ik ga haar zeker vaker bezoeken als ik in de buurt ben.
Meer over haar is te vinden op haar website: www.thillyfrank.nl
Ook is haar CD en interview binnenkort te beluisteren op Crossroads Country Radio (CCR)
met als uw gast heer Hans Boelens elke maandag van 20.00 - 22.00 European Country Music
met Dj Hans “Country Muziek uit alle windstreken van Europa”
De Old West Saloon is knus en geeft je een familie gevoel en dat is toch wel apart om te
ervaren want iedereen praat met iedereen alsof ze elkaar al een eeuwigheid kennen en zo
spraken mensen mij aan die ik totaal niet kende en dat is mooi en zo moet het altijd blijven.
Ik weet dat ik nu vaker een kijkje kom nemen in Lomm en kan iedereen aanraden om ook
eens te komen bij een evenement van Ine en Andre Baur want deze mensen verdienen alle lof
en liefde met wat ze neerzetten in Lomm.
Vergeet niet hun prachtige Old West Saloon Festival op 8, 9 en 10 juli 2016 in het Tipidorf,
Walbeck net over de grens. www.oldwestsaloon.eu
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