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"Scotch No Soda” is een straffe Belgische blues- en rootsband.
Ilias Scotch is een van de meest getalenteerde boogie en blues zanger-pianisten van het moment.
Met zijn band “Scotch No Soda” brengt hij al jaar en dag coole, eigenzinnige live shows in binnen- en
buitenland.
Met Koen Van Peteghem op drums, Micha Teller op bas en Kurt De Bruyn op gitaar is Ilias vergezeld
door een interessante mix van persoonlijkheden en muzikale invloedssferen.
Zo heeft hij het graag. Niets moet, veel kan. Het is bij ieder optreden weer fijn voor de muzikanten zelf
en dat kan je op hun optredens merken van in het publiek.
Iedere muzikant heeft ondertussen genoeg ervaring en muzikale kunde om iedere show weer opnieuw
het beste uit hun frontman te halen.
Deze mannen kennen duidelijk wat van de Amerikaanse popmuziek sinds de jaren '20 van de vorige
eeuw. Van de bluesmuziek uit de Mississippi delta over de Jazz uit New Orleans naar de goeie ouwe
Rock ‘n’ Roll uit de sixties of seventies…
“Scotch No Soda” heeft altijd een set klaar met smaak en kennis van zaken maar ook gemikt naar de
heupen. Het wordt nooit saai of puriteins. Hun sound en live-energie is wel deglijk relevant vandaag.
Zonder enige moeite past deze band zich aan aan de omstandigheden die zich aandienen. Of je ze nu op
een akoestisch huiskamerconcert treft, of op een groot podium met dito geluidsinstallatie. Dansen kan,
zittend luisteren ook.
Invloeden variëren van Skip James, Memphis Slim en Hound Dog Taylor over Louis Armstrong, Mose
Allison en Jimmy Liggins tot zo breed als Bob Dylan, Paul Simon en Elton John.
"Scotch No Soda" komt wel eens eigenwijs uit de hoek. Verwacht je maar aan enthousiast gebrachte,
dansbare, strakke live-muziek. Niet te missen, dus.
Nieuw: steun ons via onze crowdfunding en scoor een download, cd, lp of huiskamerconcert
https://nl.ulule.com/-swingin-after-hours-cd-lp/
Dank voor alle steun !!

http://www.scotchnosoda.com
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