
 
 

 
 

Blues baseret rock –  

med et stænk af country og soul 

Musik der taler til krop og sjæl 

 

Inspirationen til bandets repertoire er mange: 

 John Fogerty/CCR 

 Erik Clapton/Derek & the Dominos 

 Tidlig Fleetwood Mac 

 B.B.King 

 m.fl. 

 

Alt fremført med engagement og højt humør 

samt et godt guitar-baseret drive.  Musikken 

der inspirerer til en tur på danse-gulvet eller 

blot at ’rocke’ med over en kop øl! 

 

Læs mere & kontakt: 

http://crosstiewalkers.wordpress.com/ 
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