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high EnErgy SlidE guitar & harmonica

“Een grootse songwriter, zanger, 
slide gitarist, harmonica speler en 
een buitengewoon entertainer” 
Block Magazine (NL)

“indrukwekkend hoeveel energie 
er keer op keer van het podium spat!”
Back To the Roots Magazine (B)



www.lightninguy.com

BELgiSChE BLuES REVELaTiE 
Na vijf jaar hard werken ontbolsterde gentenaar Lightnin’ guy zich tot de nieuwe bluestrots 
van België. hij bracht vijf langspelers uit in evenveel jaar, terwijl hij non-stop toert in  
binnen- en buitenland met zijn Mighty gators, one Man band of hound dog Taylor tribute 
band. Het klinkt als een stoffig cliché maar Lightnin’ Guy is met voorsprong  “the hardest 
working performer” van de Belgische blues scène. 
 

RojECTEN

Lightnin’ guy & thE mighty gatorS 

zijn momenteel de Belgische blues ambassadeurs en staan 
garant voor “genuine foot stompin’ blues music”. De band 
pakt steevast hun publiek in met hun strakke, eerlijke riffs 
& licks. Lightnin' guy is dan ook een allround entertainer. 
En met de ruggensteun van zijn Mighty gators maakt het 
niet uit voor wie of waar ze spelen. als ze het podium 
betreden, duurt het niet lang of er ontstaat een feestje, 
afgewisseld met intense stille momenten die steevast  
eindigen in euforische taferelen. 

Lightnin’ guy onE man Band 

ook al plukte Lightnin’ guy nooit katoen op de velden van  
Mississippi, hij had wel zijn deel van “bad luck & trouble”. Je hoort 
dit in zijn hedendaagse bluesnummers, die de luisteraar meenemen 
van de Vlaamse klei, over de Mississippi delta tot in het moeras van  
Louisiana. Lightnin’ guy speelt tijdens zijn one Man Band show 
op een variëteit aan resonatorgitaren, een weissenborn gitaar, 
harmonica’s en een oude koffer als basdrum. 

P

“ Zeker en vast dé toekomst 
van de Belgische Blues “
Blues Matters magazine (uk)“ hij weet al het 

goede van de blues 
geschiedenis te laten 
samenvloeien in zijn 
hedendaagse songs “ 
Rootstime (B)



LighTNiN’ guy PLayS houNd dog TayLoR
 

Lightnin’ guy eert Chicago slide gitaar legende hound dog Taylor 
door zijn muziek te spelen in dezelfde setting en stijl als die van de 
meester zelf. Nummers als: Take Five, hawaiian Boogie, it’s allright, 
give Me Back My Wig, Let’s get Funky, Sadie, …. passeren allemaal 
de revue. Als je nooit de kans had om “the Dog” live aan het werk 
te zien, dan is deze show het perfecte alternatief om de magie en 
energie van een hound dog Taylor concert te ervaren.

BLuES iN SChooLS 

is een educatief muzikaal programma waar Lightnin’ 
guy kinderen & jongeren een overzicht geeft van de 
belangrijkste stromingen (delta Blues, Chicago Blues, 
…), de meest invloedrijkste muzikanten (Muddy Waters,  
BB king,…), de belangrijkste instrumenten (gitaar, 
harmonica, …) en de sociaal-culturele achtergrond belicht 
met verhalen en anekdotes. dit illustreert hij telkens met 
live gespeelde muzikale voorbeelden.         

“wat een warme muzikant! 
alsof de geest van 

rory gallagher reïncarneerde 
in deze Belg “

Bluesnews magazine (d)



NTERNaTioNaLE hoogTEPuNTEN

FESTiVaLS 
Blues Peer (BE), gouvy jazz & Blues festival (B), Beautiful Swamp Blues Festival Calais 
(FR), Blues Sur Seine Festival (FR), Blues Express differdange (LuX), European 
Blues Challenge Berlin (d), Bluesfestival dresden (d), Bluesfestival ingoldstadt 
(d), Vienna Blues Spring Festival (aT), Sierre Bluesfestival (Ch), Luzern Blue Balls 
Festival (Ch), Moulin Blues ospel (NL), kwadendamme Blues Festival (NL), Elorrio 
jazz & Blues Festival (ES), Burlada Blues Festival (ES), …

CLuBS
ancienne Belgique Brussels (B), Spirit of 66 Verviers (B), de Roma antwerp 
(B), Le Plan Ris-orangis (FR), Le Bikini Toulouse (FR), MjC athena Saint-Saulve 
(FR), Chorus Blues Sedan (FR), l’abbatoir Lillers (FR), Sang a klang Luxembourg 
(LuX), Bag Blues geneva (Ch), Quasimodo Berlin (d), kulturbrauerei Berlin 
(d), Laboratorium Stuttgart (d), Räucherei kiel (d), Mehlsack Emmendingen (d), 
Chabah kandern (d), Reigen Vienna (aT), Bluesiana Velden (aT), M.o.B. Bratislava 
(Sk), …

VooRPRogRaMMa van

B.B. king (uS), john Fogerty (uS), Tony joe White (uS), keb' Mo (uS), kenny Wayne 
Sheppard (uS), jimmy Vaughan (uS), Lucky Peterson (uS), georges Thorogood 
(uS), johnny Winter (uS), ian siegal (uk), Shemekia Copeland (uS), Sherman 
Robertson (uS), Canned heat (uS), john Primer (uS), Eddie C. Campbell (uS), 
joe Louis Walker (uS), The Fabulous Thunderbirds (uS), Studebaker john (uS),  
guy Forsyth (uS), … 

iSCogRaFiE

inhale My World 
(2013)
Elektrische Studio Cd

www.lightninguy.com

Blood For kali 
(2012) 
akoestische Studio Cd

Plays hound dog Taylor 
(2012) 
Live Cd

Live From The heart 
(2009) 
Live Cd

Banana Peel Sessions 
ft. guy Forsyth (2010)
Live Cd

“geworteld in de geschiedenis 
van de blues, maar met 
takken die de toekomst 

garanderen” 
Concerto Magazine (aT)
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