
Flavium plays

“Hey fella’s, that’s a mighty fine band you got there, 
and I dig the way you put your own twists and turns in some of my songs”, zei BB King 

tegen Anne-Geert Bonder (Flavium) in de foyer van het Haagse Congrescentrum, waar 
Flavium voor BB King opende. We spreken 19 oktober 1977. 

BB King is nog redelijk slank en z’n haren zijn diepzwart. Flavium verkeert  in de eerste 7 
jaren van haar carrière. De hitsingles “Nightlife” en “Nobody knows” moeten nog worden 
gemaakt. Desondanks is Flavium in die jaren al een gerenommeerde bluesband in Neder-

land en omliggende landen. 
Een band die, volgens “the man himself”, wel raad weet met het repertoire van de meester 

BB King. 

Riley Ben King aka BB King (1925 – 2015) was een Amerikaanse bluesgitarist en 
singer/songwriter en hij wordt gezien als één van de grootste bluesartiesten aller tijden ,

die het publiek tot aan zijn dood van een onophoudelijke stroom topsongs voorzag.
Flavium daarentegen is nog steeds “alive and kicking”; een band met aanzien en reputatie. 

Na muzikale avonturen met drummers Hans la Faille, Pierre van der Linden en Nico Groen; 
gitarist: Rob Goedkoop; vocalisten Hans Driesten, Jos Veldhuizen

 en Kaz Lux; producers George Kooymans en Pim Koopman, zijn ze actiever dan ooit in hun 
huidige bezetting: Anne-Geert Bonder (git), Eric Bagchus (bas), Bert Vrieling (Voc/harm), 

Willem Swikker (Hamm/keys) en Bouke van Olst(drums)

 In 2015 werd Flavium tot de Dutch Blues Hall of Fame toegelaten en in 
2019  bestonden ze 50 jaar waarbij ze hun 16e en 17e album uitbrachten, ondersteund door 

een uiterst succesvolle “50 years of Bluespower Tour” met als hoogtepunten  het
jubileumoptreden in de Gigant in Apeldoorn en het Ribs&Blues Festival.

Aangeslagen maar niet echt beschadigd door de coronamaatregelen van 2020 
gaat Flavium haar machine weer opstarten! Flavium anno 2020/2021 gaat op tour 

met de fameuze songs van BB King, voorzien van hun eigen “Twists and Turns”, 
zoals de Meester al eerder opmerkte. Met deze nieuwe “Flavium Plays BB King Tour” 

hopen ze weer even succesvol te zijn als met de tour van 2019.

Flavium is zo goed als haar hele carrière te boeken geweest bij Bert Bijlsma 
Muziekprodukties, via personal manager Wilfred van Riggelen en nu ook via Anja Louwerse. 

Uitgebreide informatie over Flavium kun je vinden op 
hun site: www.flavium.nl

Let the good times roll!

Anja Louwerse (booking)  anja@livingroomevents.nl  0648752984
Wilfred van Riggelen (personal manager)  flaviummanagement@gmail.com  0653931116

Bert Bijlsma Muziekprodukties (agency)  info@bertbijlsma.com  0598-446567

anno 2020
Anne-Geert Bonder 

en BB King  1977


