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Hans Boelens; Als eerste als Luisteraar van country muziek, daarna als Line dancer, mede organisator van clini
clowns festival,secretaris,penning meester van Line dance clubs en als promotor van artiesten en line dancers
en Manager country band

Het 11de country festival Sluis 13 werd dit jaar
gehouden op 21 augustus 2011, De dag begon in
Helmond met een flinke wolkbreuk, zodat ik me af
ging vragen of ik wel zou gaan ja of nee. Tegen de
middag klaarde het flink op en het werd zelfs zeer
zonnig en warm. Na een korte rit van circa 17 km
kwam ik aan in Someren-Eind waar het festival werd
georganiseerd. Het was voor mij al weer twee jaar
geleden dat ik hier ben geweest, doordat dit festival
samenvalt met het fdstival in Zevenaar wisse! ik het af
en toe af. Al lopende over het festival-terrein werd ik
al gauw op de rug getikt door Lambér Deckers
lwww.white-horse.nl I de organisator van dit festival.

Hij vertelde me dat ze 's
morgens niet in de
regenzone zaten en het
droog hebben gehouden.
HU zei dat Mr.P en Lies hier
vandaag voor de derde
keer staan, hij had ze lang
geleden ergens zien
optreden en het viel op dat de
vol stond tUdens hun optredens.

line dance vloer goed

Het festival van Sluis 13 staat hier in de buurt
inderdaad heel goed aangeschreven als een line dance
evenement dat gecombineerd een live act laat
optreden en daarnaast een DJ. En als je dan ook nog
een DJ boekt als "Dl Charles" oftewel "DJ Crazy
Horse" dan weet
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De line dancers konden precies zien wat er gespeeld
werd omdat de setlusten op de tafels waren verspreid
met LD dansen zoals, Closer, Cumbia, Sin City Swing,

Go Mama Go, etc, etc.
ïussen de bedrijven
door werd er een mini-
workshopje gehouden

*, door "Marie Louise",
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, van het weer en hoe de
l* vakanties vallen. Voor

het geld hoefje het niet
te laten, de entree
bed raagt slechts 3euro.

Op zo'n festival in de buurt kom je nogal wat
bekenden tegen en da's leuk voor hier en daar een
praatje. DJ Crazy Horse koos de beste Line Dance
nummers, van jong tot oud, uit om de dansers op de
vloer te houden.

Na zijn eerste set kwam de eerste set van het zeer
bekende Belgische duo Mr.P & Lies [,'r_'!.r,{.91.r:t-e_-L:
p-1g: I waarvan ook een tafel vol met fans aanwezig
waren uit België, Mr.P of te wel Pascal achter het
toetsenbord en de bediening v/d PA, waaruit hij vele
malen jingles laat horen voor hun songs van bekende
radio-stations. Dat dit duo voornamelijk line-dance
nummers ten gehore brengt is eigenlijk niet zo gek,
omdat Pascal in 2003 de wereldtítel country dansen
heeft gewonnen bij de newcomers leeftijdklasse +30,
Pascal was toen 36 jaar. In hun tweede set zong hij
het nummer "God Blessed Texas" en hij zong dan
"God Blessed Line Dancers". Dat is natuurlijk
helemaal top als je zulke woorden van een live-artiest
hoort toch?

Geschreven door Hans Bo€lens redactie bullitcountry
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Het ging om een exclusieve dans, deze was nog
nergens te vinden op het www. De dans was speciaaÍ
geschreven voor iemand die op B augustus zijn 50ste
verjaardag hield en op verzoek is deze dans niet op het
www geplaatst maar gegeven aan de organisatie om uit
te lessen op deze dag. Het gaat om de dans "Mister
Stingray", een 4-wall line dance van 62 tellen op
muziek van "John Fogerty" Download hier de
5!gps*lieÊ-L",, "i:]

bekijk op Youtube hoe Marie Louise de dans
!1tlies!--,j:'l . In de loop van de dag ontkwamen we niet
aan een klein regenbuitje maar dat mocht de pret niet
drukken. Verder werd er nog een tombola gehouden
met een geweldige hoofdprijs, een rondvlucht in een
vliegtuig, en er werd een fles wUn weggegeven voor
diegenen die het verste hebben moeten ruden naar dit
festival. De gelukkigen waren de fans van Mr.P & Lies
die vanuit België zUn meegekomen.

Verder hadden we nog een surprise-act van een duo
dat zich M&M noemde en die zongen een nummer van
"Dolly Parton - Rose Garden".
Het was weer een mooie
dag hier in het Brabantse
land, op naar de 12de
editie.

Door Hans Bullit

: line dancer hier uit de
I buurt dat het met de
I muziek wel goed zit. Het
I festival trekt jaarlUks
Itussen de 5o0 en 700
I p"rron"n afhankelij k
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