
THE LIBERATORS - The Story:

De Rock&Roll-band toerde tussen 1979 en 1992 van het Noorse Bergen tot het Spaanse 
Lanzarote, en heeft in Maastricht een trouwe schare fans. Afgelopen jaren bleek de band nog 
altĳd een uitverkochte zaal plat te kunnen spelen. 

Het ziekbed van de inmiddels overleden zanger Wouter Post, bracht The Liberators na ruim 20 
jaar weer bĳeen voor een intieme sessie in het hospice. Daarop volgde in maart 2016 een 
concert in Maastricht voor een zaal vol fans van het eerste uur en nieuwe bewonderaars en 
even later een succesvol optreden voor heel veel fans op het Bruis festival in Maastricht en later 
dat jaar op het bekende Bluesrock festival in Tegelen voor Buro Pinkpop.  

De bezetting is niet meer helemaal zoals vroeger: naast gitarist Frans Piepenbrock en drummer 
Lucas Vroemen staan nu zanger en mondharmonicaspeler Stephan Hermsen en bassist 
Ronald Roodbol op het podium. The Liberators repeteren weer en schrĳven nieuwe nummers. 
De muziek blĳft Rock&Roll en blues en klinkt anno 2016 nog net zo strak als in de jaren 80 en 
90. 

Sabbatical  
De band werd een jaar gevolgd door programmamaker Karin Hillebrand hetgeen resulteerde in 
de documentaire “Sabbatical”, uitgezonden door de Limburgse regionale omroep L1.  De film 
ging in premiere in een volgepakte filmzaal Lumiere in Maastricht op 19 mei 2017, gevolgd door 
een concert in de poptempel Muziekgieterĳ in Maastricht. 

Verleden

De oorspronkelĳke band maakte drie albums en een handvol singles voor Polydor, Phonogram 
en voor de het Belgische Munich Records. The Liberators speelde op grote festivals zoals The 
Belgium Rhythm-and-Blues festival in Peer, Marktrock in Leuven (B), Gentse Feesten (B), Rock 
Herk (B), Bluesrock in Tegelen (NL) en diverse andere festivals in binnen- en buitenland. Ook 
was de band de vaste support act van Robert Plant (Led Zeppelin) en Gary Moore tĳdens hun 
Europese tour. 



Festivals

• Bruis festival - Maastricht The Netherlands 
• Belgium Rhythm and Blues Festival - Peer Belgium 
• Bluesrock festival - Tegelen The Netherlands (2X) 
• Rock Herk - Herk de Stad Belgium 
• Pinkpop Binnen - Maastricht The Netherlands 
• Jazz Bilzen - Bilzen Belgium 
• Texelse Bluesfestival - Texel The Netherlands 
• Djurs Bluesland - Hornslet Denmark 
• Drĳf-In Blues Festival - Giethoorn The Netherlands 
• Gentse Feesten - Gent Belgium 
• Festival Lier - Lier Belgium 
• Marktrock - Leuven Belgium 

Support Act

Robert Plant - Cirque Royal / Brussels - Grugahalle / Essen - Rodahal / Kerkrade 
Gary Moore - Deutsches Museum / Munich - Rodahal / Kerkrade 

Tours

The Netherlands - Belgium - Germany - Spain - Norway - Denmark 

Records

Album - "On Mission" (Polydor 2442147) 
Album - "Let's Ball Tonight" (Madagascar MAD 008) 
Album - "The Liberators" (Madagascar MAD 015)  
Album - "The Liberators" (SM Productions 210386) 
Single - "Since you've been gone" (Polydor 2050789) 
Single - "C'mon everybody" (Polydor 2229257) 
Single - "Kung Fu" (Polydor 2050662) 
Single - "Can you hear me" (Philips) 

Video 
"Sabbatical" Documentaire over The Liberators van filmmaker Karin Hillebrand (2017) 
"The Liberators op Bruis" videoregistratie van het concert van de band op festival Bruis 

Media 
      www.theliberators.nl 
      www.facebook.com/theliberatorsmaastricht 
      https://www.youtube.com/channel/UCF9osn2X5z3G1DVrWp7U-kw 
      https://soundcloud.com/lucas-vroemen-2 

Buy 
             https://itunes.apple.com/nl/album/the-liberators/id852671275 
             https://open.spotify.com/album/5qyFiI6oVMeX0qNoLBbnAF 

Contact

MediaManage BV 
Tel: 	 	 +31 6 55 174797 
mail: 	 	 info@theliberators.nl


