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De Backtrack Blues Band komt uit Tampa Bay, Florida en is een van de oudste bands uit die staat. Opgericht in 

1980 hebben zij het podium gedeeld met artiesten als Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Albert Collins, Johnny 

Winter, Gregg Allman om er maar een paar te noemen. De band bestaat uit bassist Jeff ‘Stick’ Davis, zanger en 

mondharmonicaspeler Sonny Charles, leadgitarist Kid Royal, gitarist Little Johnny Walter en drummer Joe 

Bencomo. Ieder van hen is een specialist op hun gebied en samen vormen zij een team dat zijn gelijke niet kent.  

 

Onlangs verscheen van hen het zesde album “Make My Home In Florida”, een dubbelpak met cd en dvd met 

opnamen van een optreden in het Palladium Theatre in St. Petersburg, Florida van 6 januari 2017. We horen 

negen nummers, waarvan vier van de hand van Sonny Charles, en vijf covers. De band brengt een combinatie 

van Chicago- en Texas-blues, zeer professioneel en met een overduidelijk speelplezier. Vooral dit laatste komt 

de spontaniteit ten goede. De drie begeleiders zorgen voor een stevig fundament, waarop Kid Royal en Sonny 

Charles kunnen bouwen. Royal neemt op twee nummers de zang waar, wat duidelijk maakt dat hij van hen 

beiden de wat mindere zanger is. Zijn gitaarwerk maakt dit echter weer goed. Sonny Charles is een goed zanger 

en uitstekende harmonicablazer in de traditie van de grote en kleine Walter. Volgens de hoestekst is er niet aan 

de opnamen gesleuteld, geen overdubs of andere fratsen. De geluidsopnamen zijn helder en de dvd geeft het 

optreden in hd-kwaliteit weer. Een prima cd en dvd van een uitstekende liveband, die het ongetwijfeld ook hier 

op de festivals goed zal doen. Welke promotor durft?  

 

Website: www.backtrackbluesband.com 
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The Backtrack Blues Band is from Tampa Bay, Florida and is one of the oldest bands in that state. Founded in 

1980, they have shared the stage with artists such as Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Albert Collins, Johnny 

Winter and Gregg Allman just to name a few. The band consists of bassist Jeff 'Stick' Davis, singer and 

harmonica player Sonny Charles, lead guitarist Kid Royal, guitarist Little Johnny Walter and drummer Joe 

Bencomo. Each of them is a specialist in their field and together they form a team that does not know its equal. 

 

Recently they released their sixth album "Make My Home In Florida", a double pack with CD and DVD with 

recordings of a performance at the Palladium Theater in St. Petersburg, Florida on January 6, 2017. We hear nine 

songs, four of which by Sonny Charles, and five covers. The band brings a combination of Chicago and Texas 

blues, very professional and with a lot of fun. Especially the latter benefits the spontaneity. The three 

accompanists provide a solid foundation on which Kid Royal and Sonny Charles can build. Royal takes up the 

vocals on two tracks, which makes it clear that he is the lesser singer of them both. His guitar work, however, 

makes up for this. Sonny Charles is a good singer and excellent harmonica player in the tradition of both 

Walters. According to the linernotes, the recordings were not edited, no overdubs or other frills. The sound 

recordings are clear and the DVD shows the performance in HD quality. A great CD and DVD from an excellent 

live band, which undoubtedly will do well over here at the festivals. Which promotor dares? 

http://www.backtrackbluesband.com/

