
Bestel nú ‘De zeven levens van Oscar BentOn’
Op dinsdag 23 februari aanstaande verschijnt bij uitgeverij 
In de Knipscheer het boek ‘De zeven levens van Oscar Ben-
ton; 71 jaar blues en 1 evergreen’ van muziekjournalist Peter 
Bruyn. Het is het markante levensverhaal van de Haarlemse 
zanger die meer dan een halve eeuw op de podia stond als 
pionier van de blues in Nederland.

Die met zijn evergreen ‘Bensonhurst Blues’ de eerste plaats 
van de Franse hitlijst haalde. Die in stadions en arena’s op-
trad in landen als Bulgarije en Roemenië, maar ook met een 
orkestband in nachtclubs en in het achtergrondkoor van Jack 
Jersey.

Het boek vertelt de geschiedenis van een artiestenbestaan 
met pieken en dalen, waarbij alcohol en bordelen niet weg te 
denken zijn. Bentons talent om het bluesgevoel over te bren-
gen is boven iedere discussie verheven. Dat om zichzelf ten 
gronde te richten eveneens. 

Voorjaar 2021 zou de Nederlandse comeback-tournee van Oscar Benton beginnen. Voor het echter 
zover mocht zijn overleed hij, 8 november jongstleden. Het boek ‘De zeven levens van Oscar Benton’ is 
het verhaal van de genadeloze showbizz. Van de honger naar roem en vooral de totale overgave daar-
aan. De passie van het volhouden tot het bittere einde, het laatste applaus.

Bestel nu via www.oscar-benton.com en krijg het boek op de dag van verschijnen thuisbezorgd.  
De prijs is 23,50 inclusief verzend/bezorgkosten.

Iedereen die het boek vóór vrijdag 19 februari bestelt en betaalt krijgt daarbij ook nog een exclusief  
cadeautje van de Oscar Benton Blues Band: een bootleg-cd met zeldzame live opnamen van een  
optreden van The Oscar Benton Blues Band in Elten Duitsland in 1972. Deze opnamen zijn en komen 
nergens commercieel beschikbaar.

Op dinsdag 23 februari wordt door KRO/NCRV-televisie op NPO2 ook de documentaire ‘Oscar Benton 
- I’m back’ van Roel van Dalen en Mees van Dalen uitgezonden over de laatste vier levensjaren van de 
zanger.

‘De zeven levens van Oscar Benton; 71 jaar blues en 1 evergreen’
Bestel het boek vóór 19 februari 2021 via www.oscar-benton.com


