Biografie:
Highway Chile, een van
van Nederland maakt de
onveilig.

de eerste heavy rock bands
podia anno 2022 nog steeds

Historie
Highway Chile maakte furore van 1980 tot 1985 en bracht in die tijd verschillende, nog steeds
populaire albums uit zoals "Storybook Heroes" (1983) en "Fever" (1984). Er werd in die jaren
intensief getourd, en het podium werd o.a. gedeeld met grootheden als Motörhead, Whitesnake,
Michael Schenker, Accept en Y&T. Een van de grootste fans van Highway Chile was Alfred
Lagarde (†) die ook het Storybook Heroes album produceerde. Highway Chile was samen met
Picture, Helloïse, Bodine, Vengeance en Vandenberg het topje van de vaderlandse heavy rock
scene in de jaren tachtig.
De originele Highway Chile line-up splitste in 1984 op. Highway Chile ging door met o.a. de latere
Sleez Beez leden Jan Koster en Eric Karreman; Ernst van Ee en Ben Blaauw verlieten de band
om Helloïse op te richten. Highway Chile hield het nog een jaartje vol in de nieuwe bezetting;
Helloïse brak nationaal door en verdween in 1989 van de podia.
Heden
Begin 2002 heeft de band op initiatief van originele leden Ernst van Ee en Martin Mens een
reunietour gedaan met als afsluiting een opname van een live-cd met de toepasselijke titel “On
the Road Again”. Dit is de eerste live-cd ooit uitgebracht van een Nederlandse hard-rockband. Op
deze cd is nog Robert Soeterboek als zanger te horen alsmede het flitsende gitaarspel van Attila
Szabo. Beide zijn vervangen in 2003.
Door de respons die de band tijdens deze reunietour heeft gekregen besloot de band om door te
gaan en tevens aan nieuw repertoire te werken. Versterkt met gitarist Gert Nijboer en zanger Stan
Verbraak (bekend uit Helloïse) heeft de band in 2008 in de Excess studio een album opgenomen
met de titel "Keeper of the Earth". Na de opname is Marchell Remeeus (ex-Helloïse) toegetreden
als bassist. In 2020 heeft de oorspronkelijke Highway Chile gitarist Ben Blaauw Gert vervangen.
De band heeft de afgelopen periode opgetreden met
een eigen whiskyvat en heeft samen met het publiek
de whisky met hun Metal muziek "live infused", en is
ook weer nieuwe songs aan het schrijven.
Alfred Lagarde (ook een whiskyliefhebber) zei altijd:
”Rock and Roll is better than music....and Highway
Chile rocks!!!", waaraan wij toevoegen: "Still going
strong in 2022 with their own Metal Infused Whisky”.

2022 Line-Up:
Stan Verbraak – Vocals
Martin Mens – Guitars
Ben Blaauw – Guitars
Marchell Remeeus - Bass
Jaimy Quite – Drums

www.highwaychile.nl
www.facebook.com/highwaychileband/

