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2012 is voor Rigby een jaar van belangrijke beslissingen, een nieuw 
album en vooral: een stap vooruit. 

 

Natuurlijk is de band trots op zijn verleden: ze waren De Wereld Draait 

Door-huisband, leverden in 2009 het 3FM Serious Request-thema met 

One Song, waren prominent te horen in commercials van Grolsch en 
Nutella en de bioscoopfilm Alle Tijd, stonden in het voorprogramma bij de 

Kaiser Chiefs en Moke en deden talloze club- en festivaloptredens, dit 

voorjaar nog voor 50.000 mensen op Trafalgar Square in Londen. Maar 

Rigby weet als geen ander dat resultaten uit het verleden geen garanties 
bieden voor de toekomst. Vanaf nu zijn alle blikken en neuzen dus vooruit 

gericht. 

 

Voor hun derde album Fire & Ice & Sugar & Spice gooien ze het dan ook 
over een andere boeg. Immers: 3 is the magic number. Rigby 3.0 is een 

driemansband (componist, zanger, gitarist, pianist Christon Kloosterboer, 

bassist Lars van Starrenburg en drummer Bart Meeldijk), die waar nodig 

samenwerkt met andere talenten. Op het nieuwe album zijn dat niet de 

minsten: Rigby-gitarist van het eerste uur Clemens Blacquière is weer te 
horen en toetsenist Merijn Eugelink draagt zijn steentje bij. 

 

Dat geldt ook voor Red Bull, dat verspreid over de hele wereld een aantal 

opnamestudio’s heeft opgezet. Daar werken zij alleen met artiesten die zij 
zelf tof vinden en zodoende werd ook Rigby opnametijd aangeboden in de 

Amsterdamse studio. Een prachtige kans voor een band die weer alles in 

eigen beheer is gaan doen, ‘with a little help from their friends’. 

 
Dit alles resulteert in een modern, fris en positief album, dat in bijna alles 

afwijkt van de ‘moeilijke’ tweede cd Solid Ground met zijn zwart-witte 

artwork. Mede dankzij producer Robert Goudswaard klinkt Fire & Ice & 

Sugar & Spice juist als een muzikale regenboog en sprankelt als een 
zomerliefde. Een album vol melodieuze, pakkende nummers met 

dansinvloeden, wat al te horen was op de eerste singles: radiohits One 

Life To The Next en Take A Chance. Zoals Christon met een knipoog naar 

zijn muzikale helden zegt: “Als John Lennon en Paul McCartney nu 18 

zouden zijn, waren ze waarschijnlijk dj’s.” 
 

Fire & Ice & Sugar & Spice verschijnt 8 oktober 2012 op Rigby’s eigen 

label FAM Records. 6 oktober is de albumpresentatie in Tivoli Oude Gracht 

Utrecht, waar ook een aantal bevriende artiesten acte de présence geeft. 
Dus wáár is het feestje? 

 

 

Management: Esther Smits, 06 275 333 58 | www.rigbymusic.com 

http://www.rigbymusic.com/

