
 

Beste Highway Chile Metal Infused volgers, 
 
Er bereiken ons steeds meer berichten dat Batch 1 goed van smaak is (of was ;-)) . Daarom 
kunnen jullie je ook weer inschrijven voor Batch 2 die eind dit jaar nog gebotteld zal worden. 

Er zijn ondertussen twee optredens geboekt in het najaar (Drachten en Helmond) waar we hopen 
het vat weer met jullie hulp te kunnen "Metal Infusen". Vooralsnog blijft de whisky onder 
geluidscontrole van onze decibellen in onze repetitieruimte. 

We Proudly Present......  
Place your pre-order(s) now! 

Trots kondigen wij de release aan van onze nieuwe CD 
“Locked Up Live” op 9 april a.s., in samenwerking met No Dust 
Records. De tracks zijn opgenomen tijdens een semi-lockdown 
concert vorig jaar in Breda; de rauwe versies, onverkort en 
zonder overdubs in de studio. 
Geniet van de terugkeer van origineel HIGHWAY CHILE 
bandlid Ben Blaauw, en van een kort maar vlammend 
gastoptreden van Gert Nijboer, vele jaren onze master 
shredder. 
Bestel de Locked Up Live CD nu op www.highwaychile.nl voor 
15 euro incl. porto in Nederland. 
Ook kan je één van de volgende feestpakketten bestellen 
(aanbiedingen gelden tot 1 april 2021 en zijn inclusief 
verzendkosten binnen Nederland): 

- Locked Up Live CD + Keeper of the Earth LP: € 33,00 
- Locked Up Live CD + Keeper of the Earth CD: € 20,00 
- Locked Up Live CD + Keeper of the Earth CD + On the Road Again CD: € 25,00 

Stuur een e-mail naar info@highwaychile.nl voor betaalgegevens... 
 
De cd is ook op de streamingsites te beluisteren. De link naar Spotify: 
https://open.spotify.com/album/6UPU5VobnoxZ3bsu5e2AiB 

Heavy Metal Infused groeten van Stan, Ben, Ernst, Marchell en Martin. 

Voor de liefhebbers in Nederland en omstreken nog een paar data waarop wij met het vat in 2021 op 
het podium zullen staan:  
 29 augustus – Trveheimfestival – München 
 20 november – Iduna - Drachten  
 18 december - Cacaofabriek - Helmond (met o.a. Lion's pride en Impact) 
 9 april 2022 – Baroeg – Rotterdam (met Boneheadz) 

Voor info over de band en de optredens:                                                                                                                   
www.highwaychile.nl                                                             
www.facebook.com/highwaychileband/ 


