
Nashville info 
 
De muziekreis naar Nashville zit er weer op. 
De meeste mensen associëren Nashville met country, voor een groot deel is dat ook zo. 
Johnny Cash, Dolly Parton om er maar een paar te noemen, zijn er groot geworden. Wat 
minder bekend is bij het grote publiek is dat de instrumentale gitaar van Merle Travis en 
Chet Atkins vandaar uit beroemd zijn geworden.  
 
Veel boeken zijn er geschreven over de aantrekkingskracht van Nashville. Mooi boek 
hierover is “de bezem door Nashville” van Harry de Jong. Veel zijn er heen getrokken, maar 
net zoveel zijn er weer weggegaan.  
 
Buiten de country vedetten waren de Beatles, U2, Elvis Presley weg van de stad. Naar mijn 
idee vooral om inspiratie op te doen. Opvallend is dat met name de mensen die een start 
wilde maken in de muziek en de mensen die op zoek waren naar het maken van “Sound” de 
weg er heen snel vonden.  Chet Atkins met zijn studio B was beroemd om zijn bijzonder 
mooie sound die hij wist te maken. Hij werkte dan ook met wereld toppers kijk maar eens 
op https://en.wikipedia.org/wiki/Chet_Atkins 
 
Ik herken gelijk de inspiratie die de stad uitstraalt, en ben er dan ook een aantal keren 
geweest. Hoogtepunten zijn altijd Independence day met een ongelofelijk vuurwerk. Elke 
dag live muziek vanaf 13.00 uur (op top niveau). Ik heb een keer met “The Taylors” mee 
mogen spelen.  Superleuk. Hoogtepunt en aanleiding om erheen te reizen is het 4 daagse 
gitaarfestival CAAS. Dan komen er meer dan 1000 gitaristen gedurende 4 dagen naar 

Nashville. Uit Japan, Australië, Frankrijk, Heiloo , Canada, Zuid Amerika, overal komen 
ze met hun eigen muzikale bagage om daar kennis te maken en vooral te spelen met toppers 
uit de hele wereld. Superleuk om daar een keer op te treden. 
 
Het beroemdste gebouw is de “Ryman auditorium” Volgens Chet Atkins de best klinkende 
concertzaal van de USA. Aan de zijkant van de zaal is nog een kleine studio die je kunt huren, 
daar heb ik de song “my way to Nashville” opgenomen. Heel bijzonder als het laatste 
akkoord uitklinkt en je kijkt dan de zaal in waar de grote sterren van USA groot zijn 
geworden. 
 
2015 was ik weer van de partij en het was onvergetelijk en zeer inspirerend. Ik heb met Top 
gitaristen samengespeeld, op fantastische gitaren gespeeld, opgetreden, mijn 1e cd in USA 
verkocht, in het concertgebouw van Nashville opnamen gemaakt voor de nieuwe cd,en veel 
bijzondere mensen ontmoet.  
 
Over de highway met een vette V8. Met Felix Gayet was het eigenlijk dubbel leuk omdat we 
beidde dezelfde interesses hebben,…… kortom een geweldige muziekreis. 

http://www.bol.com/nl/p/de-bezem-door-nashville/1001004006414735/
https://en.wikipedia.org/wiki/Chet_Atkins
https://www.youtube.com/watch?v=AfYMJxLS6bs
https://www.youtube.com/watch?v=jmxGsFAOo2k


 
 

https://hansladuc.files.wordpress.com/2014/09/nashville-2014-comp.jpg

