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cross-over blues with a dish of hiphop on the side
Biography ENG

Influences

Wood combines deep blues roots with funk, rock and

Muddy Waters, Freddie/Albert/B.B. King, Elmore

hiphop. Wood’s main ingredients are Delta blues slide

James, Willie Dixon, Johnny Winter, Clapton, Hendrix,

riffs, lapsteel, rock guitar and groovy bass lines. With

Zeppelin, Ben Harper, Keziah Jones, Chris en Trixie

the added poetic laid back vocals and hiphop grooves,

Whitley, Opgezwolle, Kern Koppen, The Black crowes,

we’ve cooked some unusually fresh cross-over blues,

Fun Lovin Criminals, G-love&Special Sauce and more.

enjoy!

Band
Biografie NL

Wouter Loderichs vocals/electric guitar/lapsteel

Wood combineert zijn diepe blues roots met funk,

Henri van den Broek electric guitar and resonator/

rock en hiphop. De basisingredienten zijn delta blues

percussion/ebow/backing vocals

slide riffs, lapsteel gitaar, rock gitaar en groovende

Marco Onstenk drums/percussion/keys

baslijnen.De daaraan toegevoegde poetische laid

Elroy Hasselt bass/backing vocals

back zanglijnen en hiphop grooves zorgen voor een
ongewoon frisse cross-over blues. Geniet ervan!

www.woodmusic.nl
Fotografie: Peter van Rijsbergen (www.petervanrijsbergen.nl)

Promotrack

www.woodmusic.nl

> Wood promotrack compilation | mp3 | 5:20 [link to track]

Video
> Cause by Wood - Bluescafe Apeldoorn | mp3 | 5:20 [link to video]
video by John Meredith

Links
> www.woodmusic.nl
> Facebook page
> Soundcloud
>	Artikel op www.apeldoorndirect.nl

Discography
Contact:

v.l.n.r:

Wouter Loderichs

- Wood (2007)

easymonster@hotmail.com

- The Space Without

info@woodmusic.nl

Anxiety (2010)

06 29 27 86 79

- Aware (ep) (2012)

Reviews
Recensie Wood - Wood op Festivalinfo [1e album]
Op de redactie van Festivalinfo ontvangen we met behoorlijke regelmaat cd’s. In veel gevallen zit daar dan een persbericht
bij, die ons inzicht geeft in het genre, de invloeden en dat soort zaken. En dan is er ook nog Google, die ons nog wat verder kan
helpen. Ook de eigen beheer cd van Wood bevatte een persbericht, waarin verteld wordt dat Wouter Loderichs (de belangrijke
man achter deze cd) eerder al in de bands Brasco en Judge Abraham & The Jury speelde.
[Open review]
Wood - Wood _ albumrecensie op KindaMuzik [1e album]
In eigen beheer uitgebrachte producties klinken zelden zo professioneel als dit album van Wood. De onder deze artiestennaam
opererende Apeldoorner Wouter Loderichs heeft met hulp van Elroy Hasselt een zeer sterk debuut afgeleverd, zij het in een
licht verouderde stijl. Op Wood is namelijk de mix van hiphop, funk, blues en rock te horen die bekend is van jarennegentigacts
als Fun Lovin’ Criminals, Everlast en Urban Dance Squad, met als aantekening dat Wood serieuzer is dan eerstgenoemden,
experimenteler dan de tweede naam en relaxter dan de door stuiterbalopsteroïden Rudeboy aangevoerde derde groep.
[Open review]
Recensie Wood - The Space Without Anxiety op Festivalinfo [2e album]
Het album The Space Without Anxiety van Wood is de opvolger van de cd Wood uit 2007. Was de band in 2007 nog volstrekt
onbekend, en moest zanger Wouter Loderichs gebeld worden voor wat informatie over de band, in 2010 wordt er gelukkig
wat meer informatie gegeven. Zo begon Wood als duo met Wouter “Wood” Loderichs (zang/gitaar/percussie) en Elroy Hasselt
(bas/zang/percussie), tegenwoordig is het een trio met ook Erwin Konink (drums/sampler). Maar live kunnen ze aangevuld
worden met allerlei gastmuzikanten.
[Open review]
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Technical Rider
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nr

naam

rol

versterking

1

Wouter Loderichs

leadzang
elektrisch gitaar
akoestisch- en
elektrisch Weissenborn
resonator gitaar

zang: 1 mic
amp: 1 mic
1 monitor

2

Henri van den Broek

zang (achtergrond)
elektrisch gitaar
resonator gitaar
tambourijn en shakers

zang: 1 mic
amp: 1 mic
1 monitor

3

Marco Onstenk

drum
toetsen
cajonga

drums:
1 mic snare
1 mic kick
2 mic toms
2 overhead

Contact:

conga: 1 overhead
toetsen : 1 DI
1 monitor

Wouter Loderichs
easymonster@hotmail.com
info@woodmusic.nl

4

Elroy Hasselt

zang: 1 mic
bass-amp: 1 mic
1 monitor

zang
basgitaar

06 29 27 86 79

Stageplot
2 Henri van den Broek

3

Marco Onstenk

4

Elroy Hasselt

1

Wouter Loderichs
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Gigposter
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