
BIOGRAFIE RIGBY 
 
 
Christon Kloosterboer (zang, piano, songwriting) weet wat hij wil: 
pop/rockliedjes maken voor een breed publiek. Op het Rotterdamse 
conservatorium vond hij in Bart Janssen (gitaar, zang), Clemens 
Blacquiere (gitaar, zang), Lars van Starrenburg (bas, zang) en Jimmy van 
den Nieuwenhuizen (drums) vier gelijkgestemde zielen. Stuk voor stuk 
muzikanten met ervaring en een voorliefde voor het perfecte popliedje, 
die het zat waren naar andermans muzikale pijpen te dansen. 
 
En dus richtten zij begin 2008 de band Rigby op. Ondersteund door hun 
eigen managementbureau, productiemaatschappij en platenlabel werd 
debuutsingle Pass You By dan ook in eigen beheer uitgebracht, met een 
zelfgemaakte clip. Het nummer was niet van de radio te branden en zo 
scoorde Rigby zijn eerste hit, die tot de bovenste 25 van de Single Top 
100 doordrong. De band werd uitgenodigd voor festivals als Beatstad 
Heats, de Uitmarkt en de Zwarte Cross, naar aanleiding waarvan 3FM 
Rigby tot Serious Talent bombardeerde. 
 
Producer Erwin Musper was zo enthousiast, dat hij zijn hulp aanbood bij 
de opnamen van de debuut-cd. De band reisde daarvoor naar Cincinnati in 
Amerika, en legde in Amsterdam, met Justin Billinger en Michiel Marsman, 
de laatste hand aan het album. Met dat onder de arm bracht Rigby zijn 
boekingen onder bij AT Productions en tekende een platencontract met 
Universal Music, om samen de volgende stap te zetten. Die kwam er in de 
vorm van de tweede single. Parade behaalde een notering in de 
Nederlandse Top 40 en de videoclip – opnieuw met eigen middelen 
opgenomen – werd een hit op YouTube en TMF. De band werd gevraagd 
om op te treden in De Wereld Draait Door, en speelde de Heineken Music 
Hall plat als voorprogramma van de Kaiser Chiefs. 
 
Zo hebben steeds meer mensen de afgelopen maanden met Rigby 
kennisgemaakt en is het nu tijd voor wéér een volgende stap: op 5 juni 
brengt Universal Music hun debuut-cd uit. De titel zegt alles: Everything 
Must Go. De band is er klaar voor, en maakt dat kenbaar met elf liedjes, 
een eigen sound en de wilskracht daarmee zoveel mogelijk mensen te 
bereiken. 
 
Als voorproefje verschijnt 15 mei het titelstuk van de cd als derde single. 
Everything Must Go heeft, mede dankzij opnieuw een zelfgedraaide clip, 
alles in zich om de derde Rigby-hit op rij te worden. Een perfect 
popnummer, zoals er op het gelijknamige album nog veel meer staan. 
Everything must go! 
 
 
www.rigbymusic.com    rigbymusic.hyves.nl    www.myspace.com/rigbyourband 


