Ben Schouten Acoustic bass; Lead & Backing Vocals

Ben speelde als 15 jarige in zijn eerste band met vriend Frits. Op 18 jarige leeftijd werd
Ben geïntroduceerd als zanger bij de Alkmaarse band ‘Dallic Control’.
Met deze band nam hij z’n eerste single "Would I Lie To You" op, welke werd
geproduceerd door niemand minder dan Eddy Owens.
Na lang wikken en wegen besloten de mannen met een andere platenmaatschappij in
zee te gaan, waar men van mening was, dat er naar een andere naam gekeken moest
worden, die beter zou ‘bekken’. De naam ‘Dump’ bekte goed en de band kreeg
succes. Hard werken aan repertoire en daarbij ook eigen werk, resulteerde in veel live
optredens door het ganse land én het opnemen van meerdere singles o.a.
geproduceerd door heren als Hans van Hemert en Piet Sauer. Niet de minsten in het
vak!
Door deze successen volgden diverse televisie optredens in o.a. de Sjef van Oekel
Show.
Van het één kwam het ander en het buitenland kreeg
interesse in deze bijzondere formatie met puike muziek. De
mannen kregen een Internationaal tourschema en werden
razend populair in het toenmalige Oost-Duitsland en Polen.
Ben zou er een boek over kunnen schrijven. Een boek vol
anekdotes over muzikale avonturen en alles wat daarmee
samenhing. Seks, Drugs & Rock ’n Roll klinkt als een
cliché, maar het dekt de lading in hoge mate.
In 1986 start de band ‘Bulldog’. In eerste instantie ook weer
met, inmiddels vriend voor het leven, Frits.
In 1996 werd gestart met iets heel anders. Ben raakte
gefascineerd door de Spaanse en Portugese taal en in het
bijzonder natuurlijk de muziek uit deze landen. Het trio ‘Los Soleros’ kwam ter wereld
met, hoe kan het anders, Frits en daarbij ook Portugees rasmuzikant Paulo Lopez.
Akoestische gitaren met swingende percussie en meerstemmige zang, te vergelijken
met de stijl van o.a. The Gipsy Kings. Dit trio heeft het 17 jaar lang met plezier
volgehouden.
Ook op de website www.koppop.nl is veel terug te vinden over Ben en zijn
legendarische bands.

