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FEEL THE PASSION FOUR 
COUNTRY 

Vrij vertaald is dit ‘Voel de pas-
sie voor Country (muziek). 
Een geweldige ‘one-liner’ voor 
deze jonge band. De band die 
nog niet zo heel lang bestaat 
heeft al vele podia`s betreden 
in binnen en buitenland. En 
krijgt (terecht)  zeer goede re-
censies van fans, organisatoren 
en radio stations. 
 

Op deze EP staan een zestal 
nummers in verschillende stij-
len van Country Music. De cd 
opend met een eigen werk, 
welke geschreven en gecom-
poneerd is door Donnie Lea-

man Het nummer opent zich 
met een mooi gitaar solo. Het is 
een hele mooie ‘love’ song. 
 
Aansprekelijk is voor mij de 
song van de in geboren Schotse 
dame Lisa McHugh. De vocale 
van deze song worden gezon-
gen door bassiste Julia Hulshof. 
Muzikaal bijgestaan door Mar-
tine Stulp op de viool en Rene 
Bremer op de padal steel. 

 
e echte passie voor 
country Music komt 
zeker tot zijn recht in 

song drie op de cd ‘This is 
Country Music. Een meer dan 
geweldig cover van ‘Brad pais-
ley met een intro van Vince Gill 
– Go Rest High ( On That  Mou-
tain). De hoogwaardige muzika-
le invulling bijgestaan door de 
goed Engels uitgesproken vo-

D



© CME Nr: 117 February 2019                                                                                                                                                CME www.countrymagazineeurope.com 

calen maken deze song; en ei-
genlijk deze cd een hoogstand-
je in NL country Music. 
 
Tracks op de cd 
01 -  1983 
02 – Brothers of the Highway 
03 – This is Country Music 
04 -  Wrong Night 
05 -   Sold 
06 -   Outside Looking In. 
 
Ramblin` Boots zijn; 
Rogier Brink – Solo-gitaar en 
vocals 
Robert-Jan Hoogdalem – slaggi-
taar en vocals 
Julia Hulshof – bas en vocals 
Geert van Oosteren – drums 
Martine Stulp – fiddle en vocals 
Rene Bremer – Pedal steel en 

vocals 
 
Awards: 
Dutch Country Music Awards! 
Nominated in 5 categories! 
Winner of Best New Country 
Band 2018 and 
Best Acoustic Band 2018! 
 
https://www.ramblinboots.nl  
 

 


