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Na een jaar van voorbereiding is 2011 is een prachtig jaar geworden voor de Dutch Blues 
Foundation (DBF) en de bluesbeleving in Nederland. In 2011 zijn voor het eerst twee 
programma’s en evenementen met succes zijn uitgevoerd. 
 
International Blues Challenge, Memphis (USA)  
 
In het eerste jaar van haar bestaan mocht de Dutch Blues Foundation, vanwege tijdgebrek 
voor het houden van voorronden, een solo-act en een band naar Memphis sturen om mee te 
doen aan de International Blues Challenge (IBC). Gitarist/zanger Ralph de Jongh en de band 
King Mo werden door de DBF geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de 
grootste blues Challenge ter wereld, die werd gehouden van 1 t/m 5 februari 2011. Van de 
180 bluesacts gingen Ralph de Jongh en King Mo, na hun verpletterende optredens, door 
naar de halve finale, waar zij zich schaarden bij respectievelijk de 24 beste solo/duo’s en 33 
beste bands. Met opgeheven hoofd moesten ze daar hun bijdrage aan de Challenge 
beëindigen.  
 
Europese Blues Challenge, Berlijn  
 
King Mo vertegenwoordigde ook Nederland tijdens de eerste Europese Blues Challenge in 
Berlijn. Deze Challenge wordt georganiseerd door de European Blues Union waaraan de 
DBF is gelieerd. Ook hier liet King Mo een onuitwisbare indruk achter, hetgeen (mede) heeft 
geresulteerd in diverse optredens buiten onze landsgrenzen.  
 
Dutch Blues Awards  
 
Op 9 april 2011 reikte de DBF voor het eerst de Dutch Blues Awards (DBA) uit. De 
presentatie was in handen van bluesdiva Candye Kane. De Dutch Blues Music Awards zijn 
een erkenning voor bands en artiesten die in het jaar ervoor een belangrijke bijdrage hebben 
geleverd aan de bluesmuziek in Nederland.  
In zeven categorieën kon door het publiek gestemd worden op de genomineerden voor de 
DBA 2010. De Twelve Bar Blues Band kwam bij de bands als winnaar uit de bus.  
 
De eerste Keeping the Blues Alive Award 2010 werd door Rien Wisse (Block magazine) 
uitgereikt aan radiopresentator en festivalorganisator Nico Bravenboer, die zich al meer dan 
achttien jaar met hart en ziel inzet voor de blues.  
 
Dutch Blues Hall Of Fame  
 
Harry ‘Cuby’ Muskee en Oscar Benton zijn tijdens de uitreiking van de Dutch Blues Awards 
als eerste toegelaten tot de Dutch Blues Hall Of Fame. Harry Muskee kreeg deze 
onderscheiding uitgereikt door vriend en voormalig manager Johan Derksen, terwijl Oscar 
Benton hem ontving van oudproducer Tony Vos.  
De Dutch Blues Hall of Fame is een historisch archief van mensen die door optredens, 
opnamen of documentatie van onschatbare waarde zijn in de Nederlandse 
bluesgeschiedenis.  
 
Dutch Blues Challenge 2011  
 
Op zondag 2 oktober 2011 organiseerde de DBF haar eerste Bluesdag. Na de workshops en 
masterclasses gegeven door Ben Bouman, Viola Barend, Dicky Greenwood, Harm van 
Sleen, Lightnin' Guy en Little Louis ging de Dutch Blues Challenge van start, met een 
categorie solo/duo’s en een categorie bands. Iedere act trad twintig minuten op voor een 



vakjury. Directeur van de Blues Foundation Jay Sieleman was speciale gast deze avond. Het 
duo The Mudbirds en de John F. Klaver Band hebben van de jury en het publiek de meeste 
punten gekregen en mogen Nederland vertegenwoordigen op de International Blues 
Challenge in Memphis (USA) en de John F. Klaver Band ook tijdens de Europese Blues 
Challenge in Berlijn.  
 
Overige vermeldenswaardige feiten: 

 Nederlandse bluesartiesten Big Pete en Ana Popovic zijn genomineerd voor de Blues 
Music Award in USA. 

 De DBF heeft een opstart subsidie gekregen vanuit City Marketing Haarlemmermeer, 
voor het organiseren van de bluesevenementen. 

 Het bestuur is uitgebreid met een secretaris, die o.a. beleidsplannen, subsidie-
aanvraag en draaiboeken voor de evenementen verzorgt. 

 De Raad van Advies is uitgebreid met vertegenwoordigers uit diverse provincies in 
Nederland, waardoor de bekendheid en het netwerk is vergroot. 

 De DBF is een samenwerkingsverband aangegaan met Moulin Blues, waarbij de 
winnaar van de DBC op dit festival speelt. 

 De DBF is een samenwerkingsverband aangegaan met United by Music, een 
organisatie die bluesmuziek maakt met mensen die een verstandelijke beperking 
hebben. United by Music biedt vrijwilligers voor ondersteuning bij de evenementen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


