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De muziekindustrie kent twee documenten die met extra zorgvuldigheid 
(voorzichtigheid bijna) gelezen moeten worden: het platencontract, dat in 
veel gevallen juist niet meer over de ‘plaat’ gaat, en de biografie, die bijna 
per definitie niet het ware verhaal van een artiest of band vertelt. Want in 
een entertainmentwereld waarin de ‘waarheid’ onomstotelijk en 
onweersproken wordt gemeld door journalistieke, integere programma’s 
als RTL Boulevard en SBS Shownieuws, biedt de bio de kans eens een 
mooi verhaal op te hangen. 
 
Waarschuwing vooraf: dit is zo’n biografie. Maar dan een eerlijke, zo 
eerlijk als de muziek van Rigby zelf... Nee, echt! 
 
The basics: Rigby bestaat – gerangschikt in grootte van ego - uit Christon 
Kloosterboer (zang, songwriting), Lars van Starrenburg (bas, zang), 
Jimmy van den Nieuwenhuizen (drums), Clemens Blacquiere (gitaar, 
zang) en Bart Janssen (gitaar). Vijf bevriende muzikanten die nu eens niet 
bij elkaar gezocht zijn omdat dat zulke leuke foto’s oplevert, maar die 
elkaar vonden in hun gemeenschappelijke passie voor ‘liedjes’. U weet 
wel: die ambachtelijke constructies met een kop, een staart en een 
melodie ertussen. Met dank aan het conservatorium in Rotterdam, hun 
opgedane ervaring bij o.a. Boris, R.O.O.O.M, Stevie Ann, Postman en 
Dennis Koolen en een gedeelde voorliefde voor bands als Oasis, Crowded 
House, Coldplay en – de bandnaam verraadt het bijna al - The Beatles. 
 
Rigby vertaalt deze invloeden in vrolijke, uptempo pop/rocktracks in de 
beste Britpop-traditie, die zij tijdens hun 50 minuten durende optredens 
afwisselen met mooie, meerstemmig gezongen nummers. Het 
aanstekelijke Pass You By, dat al verschillende keren op 3FM gedraaid is, 
komt in augustus 2008 uit op single en zal de band stevig op de kaart 
zetten, mede dankzij de grappige clip met Martin van Waardenberg in de 
hoofdrol. Ook een album is onderweg, want de R van Rigby komt in de 
maand! 
 
Rigby: een nieuwe band met het talent, de liedjes en de ambitie om het 
ver te gaan schoppen. Dat is de waarheid en niets dan de waarheid. 
Eerlijk. 
 
www.rigbymusic.com    rigbymusic.hyves.net    www.myspace.com/rigbyourband 


