
Rigby doet het zelf 
 
De afgelopen maanden brak een band door, die uit het niets leek te 
komen: Rigby. Het vijftal bestaat uit bevriende muzikanten die elkaar 
tegenkwamen op het conservatorium in Rotterdam. Hun gedeelde passie 
is: ‘liedjes’, zoals die ook gemaakt worden door bands als Crowded House, 
Coldplay en – de bandnaam verraadt het bijna al - The Beatles. 
 
In een vorig leven maakte Rigby-voorman Christon Kloosterboer deel uit 
van de internationale band XYP. Daar stapte hij in oktober vorig jaar uit 
omdat hij zich niet langer door anderen wilde laten vertellen wat goed 
voor hem was. Zijn nieuwe band zou een doe het zelfproject worden, met 
een eigen label (F.A.M. Records), eigen financiering, eigen netwerken en 
vooral: eigen muzikale ideeën. Die werden afgelopen zomer vertaald in 
een eerste eigen album, dat in Amerika werd opgenomen onder leiding 
van topproducer Erwin Musper (o.a. Herman Brood, Van Halen, Anouk). 
 
Ondertussen haalde de debuutsingle Pass You By al gelijk een top 25-
notering. Die was niet in de laatste plaats te danken aan de ondersteuning 
van Radio 3FM, dat Rigby uitriep tot Serious Talent en de single veelvuldig 
draaide. De grappige clip, met Martin (“Dat zeg ik, Gamma”) van 
Waardenberg in de hoofdrol, haalde hoge kijkcijfers op YouTube, en wie 
de band in het echt wilde zien, kon terecht bij hun vele optredens in het 
land. 
 
Zo’n grote hit vraagt om een waardige opvolger, en die komt er in de 
vorm van Parade. Een stevige meezinger met een spraakmakende clip, die 
al vóór de officiële release leidt tot enthousiaste reacties. Niet alleen 
vanuit de media, maar ook de platenmaatschappijen hebben de potentie 
van de band onderkend. De kans is dan ook groot dat de ‘self made men’ 
van Rigby hun debuutalbum Extraordinary volgend jaar met professionele 
ondersteuning zullen uitbrengen. Dan kan de band zich weer volop storten 
op waar het allemaal mee begon: de muziek. 


