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Bill Black and the Deckers

Opgericht in 1978 door Erik van der Hoff (zanger van de latere Roberto Jacketti & the
Scooters, presentator) en André van der Hoff (beroeps musicus). In 1982 voortgezet onder de naam "De Sauna".

Oorspronkelijke bezetting:
Dennis Coule - drums
Erik van der Hoff - bas (zie ook Roberto Jacketti)
André van der Hof - saxofoon, toetsen
Frank Bas - gitaar
Barend Middelhoff - saxofoon (zie ook Roberto Jacketti)
Paul Bergkamp - zang
Robert Luhukay - percussie
George Welman - trompet

Uitbreiding:
Allard Jan de Jong - trompet
André van Bergen - trombone
Anke Nol - kornet
Bart Corver - gitaar
Juriaan Borstlap - toetsen
Paul van der Wal - bas
Martin Bosma - saxofoon
Rinus Kwint - saxofoon

'Bill Black Koor': Mariska van den Berg, Esther Riemersma (zang) en Marleen van Heeringen (zang).

Frank Bas: ,,Bill Black & the Deckers bracht simpele nummers met maar één doel: dansen.
Bandleden werden niet op muzikaliteit maar op enthousiasme
gerecruteerd. Aanvankelijk begonnen met 3 blazers groeide de band uit
tot soms wel 13 man, maar de bezetting wisselde per optreden.

Ooit werd een demo van de band verstuurd naar de leiding van een
openluchtfestival Horst. Op basis daarvan werd Bill Black ingedeeld in
het hoofdprogramma op het grote podium. Na het optreden, dat overigens
zeer succesvol was, bleek dat de commissie de achterkant van het
ingestuurde cassettebandje had beluisterd! Het cassettebandje was
hergebruikt en op de achterkant stond nog een demo van de Nick LaRocca
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Danceband; een veel betere band dan Bill Black in die tijd was!

Er zijn ooit plaatopnamen gemaakt tijdens een festival in Wormerveer
maar de festivalleiding had zich iets te rijk gerekend, dus geld om de
plaat af te mixen was er niet. Wel zijn er diverse demo's gemaakt die
nog steeds goed te beluisteren zijn.''
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