Biografie/Discografie

Eric Baghuis
‘Back in time’, rock ‘n roll, ballads and more…

Sinds zijn vroege jeugd is Eric Baghuis geïnspireerd door de muziek van rock ‘n roll en ballads. Voor
iedere generatie blijft de tijdloze muziek herkenbaar waar veel op gedanst wordt en wat altijd weer
garant staat voor een geslaagd feest of evenement.
In 2011 neemt Eric zijn eerste single I’m calling op met als tweede track op de single don’t break
this heart, beide nummers die oorspronkelijk van Jack Jersey zijn, maar door Eric in een nieuw jasje
zijn gestoken.
In 2013 lanceert Eric zijn tweede single But in the weekend, een nieuw uptempo rock ’n roll
nummer, geschreven en gecomponeerd door Gerard Kielenstijn, GK Productions Echt. Een single
waarbij je niet stil kunt blijven staan.
In 2014 verschijnt er een nieuwe single, een cover met betekenis. De prachtige ballad She wears my
ring wordt speciaal door Eric opgenomen voor zijn huwelijk evenals het welbekende Can't help
falling in love . In deze clip zijn de beelden verwerkt van de ceremonie van zijn eigen trouwdag.
In 2015 komt er een album uit met de titel 'Back in Time' met daarop een 15-tal nummers,
bestaande uit zijn eigen repertoire en covers welke Eric veelal zingt tijdens zijn optredens. Het zeer
goed ontvangen album bevat een variatie van uptempo nummers tot adembenemende ballads.
In 2016 vindt de release plaats van de nieuwe single Let's fall in love, geschreven door Kees Plat uit
Volendam. Kees Plat is vanaf 2016 de producer van Eric. De single wordt direct goed ontvangen en
bereikt 3 maanden lang onafgebroken mooie noteringen in de dagelijkse verzoekparade van TV Oranje
en krijgt veel airplay op de radiostations.
Eind 2016 wordt Eric gevraagd mee te werken aan een Kerstsingle. Deze swingende kerstsingle
Christmas fever wordt geschreven door Gerard Kielenstijn en Rick Malewicz en wordt door een 6-tal
artiesten onder de formatienaam ‘For the occasion & friends” opgenomen in de studio van GK
productions Echt.
In november 2017 komt een kerstsingle Een heel gelukkig Kerstfeest allemaal uit in samenwerking met Kees Plat &
Friends.
In november 2017 kmt tevens de solo single Midnight Rambler uit, wederom geschreven door
Kees Plat uit Volendam. Het resultaat: een geweldig rock nummer met een mooi bluesrandje en een
vleugje palingsound. De clip is geschoten door Gerard Kielenstijn van GK Productions te Echt. De single
doet het goed op TV Oranje, maar ook op vele radiostations zowel in Nederland, België en Duitsland.
In april 2019 wordt de gloednieuwe single Every little kiss gelanceerd, ook deze is geschreven en
gecomponeerd door Kees Plat en opgenomen bij GK Productions Echt welke ook garant staat voor
de videoclip. Deze single vertaalt zich naar een heerlijk dansbaar midtempo nummer waarbij weer een
duidelijke Volendamse inslag te horen is, hij overstijgt alle verwachtingen en krijgt veel airplay bij vele
grote landelijke radiostations van Omroep Brabant, Limburg tot in het hoge Noorden. De single staat
maar liefst 213 keer in de verzoekparade van de landelijke tv zender TV Oranje waarvan 63x op
nummer 1.
In november 2019 verschijnt een gloednieuwe kerstsingle, dit is een duet die uitkomt onder het label
Disclosure Music Productions, tekst en muziek door Harry Hoogenberg & Joep Wanders. Een
zeer mooie single getiteld A Christmas World, gezongen door de Eindhovense Eric Baghuis en de uit
Volendam afkomstige Sylvia Smit.

Een optreden van Eric Baghuis
mag bestempeld worden als
gevarieerd en gepassioneerd!

