The Space Age Travellers
Gerco Aerts bas
BJ Baartmans gitaar
Sjoerd van Bommel drums
Rock & Roll, Surf, Jive en Spaghetti Western instrumentals met
een free jazz twist.
The Space Age Travellers spelen eigen werk van
songschrijver/gitarist BJ Baartmans geïnspireerd door de sounds
van gitaarhelden die voortkomen uit de Space Age zoals Bill
Frisell, Richard Thompson, Ry Cooder, Marc Ribot, Brian Setzer of
Jeff Beck en hun leermeesters zoals Duane Eddy, Wes
Montgomery, Charlie Christian, Django Rheinhardt, Dick Dale,
The Shadows, James Burton en Jimmy Bryant.
Super dansbare grooves, romantische melodieen, intrigerende
soundscapes en vingervlug spel op het scherpst van de snede.
Muziek voor minnaars en freaks. Een klinkende reis door de tijd!
Gebracht door drie zielsverwanten met een rijk muzikaal verleden
bij oa BJ's Wild Verband, Matthews Southern Comfort, André
Manuel's Ketterse Fanfare, B-Movie Orchestra, Ms Hips.
In November 2018 verscheen het live in BJ Baartmans' Studio
Wild Verband opgenomen debuutalbum van The Space Age
Travellers, @Ventures In The Shadows. 15 nummers met een breed
klankpalet. Het album werd erg goed ontvangen in de Nederlandse
muziekmedia en kreeg zelfs geweldige recensies in bladen als het
Amerikaanse Vintage Guitar Magazine, Roots Music Report (USA)
en Pipeline (UK). De band deed een 20 tal optredens en
ontwikkelde daarmee een aanstekelijke podiumpresentatie waarin
de helder uitgelijnde songs een fijne ruimte voor improviseren,
humor en verbeelding bieden.
@Ventures in The Shadows ging vergezeld van een alleen digitaal
verkrijgbaar bonus album, Slapback To The Future. Daarop staan
songs die BJ speciaal schreef voor een tweetal gitaarcursussen die
hij maakte voor het Amerikaanse True Fire en die de band ook
deels op het live repertoire heeft staan, iets nadrukkelijker
puttend uit 50's rockabilly en swing. Meer traditiegetrouw qua
aanpak en bijna terloops gebracht maar zeker ook meer dan een
goed bewaard geheim.

De echte opvolger, Spaceology is vanaf begin 2021 verkrijgbaar en
laat een even kleurrijk maar waar mogelijk productioneel nog
verder uitgediept geluid horen. Wederom allemaal origineel werk
als een soundtrack voor een Arthouse, Spaghetti Western of
Cinema Noir film die nog gemaakt moet worden. En muziek
waarin het karakter van de drie bandleden volop tot zijn recht
komt.
Info: www.bjbaartmans.nl
SELECTIE RECENSIEQUOTES
@DVENTURES IN THE SHADOWS
“Het getuigt onveranderlijk van een virtuositeit maar evenzeer van een ogenschijnlijke
nonchalance. De aandacht blijven vasthouden met een louter instrumentale set, het is niet
vanzelfsprekend maar de muzikale trip van The Space Age Travellers spoort blijkbaar op
de juiste tracks.” (Written In Music, november 2018)
Surf, pop, rock, jazz, exotica, u zegt het maar! Moody, groovy of juist heel uitbundig? Idem
dito. Het is op de keper beschouwd een klein wonder te noemen, dat Baartmans, Aerts en
van Bommel uit een dergelijke veelheid aan stijlen en sfeertjes toch een samenhangend
album hebben weten te puren. En eentje dat je keer op keer opnieuw zal willen beluisteren
bovendien! (Ctrlaltcountry.be, november 2018)
“De invloeden komen van Hank B. Marvin, surfkampioen Dick Dale, zigeunerheld Django
Rheinhardt en de muzikale archeoloog Ry Cooder. Baartmans heeft van al die grote
voorbeelden veel opgestoken, maar beschikt over zoveel talent dat hij daar een heel eigen
draai aan weet te geven. En het mooie is: hij laat horen dat je ook kunt imponeren zonder
overdreven spierballenvertoon op de zes snaren.” (Lust For Life, November 2018)
“Het materiaal is behoorlijk gevarieerd, je hoort van rock & roll, jive, jazz tot aan Spaghetti
western invloeden. Die gevarieerdheid en hoorbare spelvreugde maken @ventures in the
Shadows tot een bijzonder aangename luisterervaring, die niet snel zal vervelen.”
(Johnny’s Garden, november 2018)
“Met dit ganse album zijn we even terug geweest naar de golden era van de instrumentale
muziek…….een meesterstukje.” (Rootsville, oktober 2018)
“De soundtrack achtige composities van Adventures In The Shadows zijn pakken en groovy
en bovendien tijdloos en authentiek. 5 (van 5) sterren album!” (Music Maker, November
2018)
“@Ventures In The Shadows” is geheel instrumentaal. De neutrale toeschouwer zal nu
denken: blijft dit de volle albumlengte van veertig minuten boeiend? Ik kan deze vraag met
een volmondig JA beantwoorden. Door het hoge niveau van musiceren, de variatie in het
repertoire en het eigentijdse geluid van The Space Age Travellers betreffende de surf,
rockabilly, jive en jazz muziek. En niet te vergeten, de knipoog naar de film noir sfeer.” (Alt
Country Forum, november 2018)
“...The Netherlands based Travellers serve up 15 originals. Working without a net, in that

there's no rhythm guitar, BJ Baartmans shines, as he peppers solo's with rockabilly,
spaghetti western, jazz and twisted humor. Theme From The Baritones features him on
baritone electric and Space Age Rumble blasts Link Wray to the moon. Valid and wel
done...”
(Vintage Guitar Magazine, Oct 2019)
“....To that mix of guitar heroes you can add in the name of BJ Baartmans, leader and
composer of this cool new guitar discovery. If surf guitar instrumentals with a driving beat
is your thing you won't be dissapointed!...” (Rootsmusicreport USA)

