
 

Ron Baggerman Biografie Galaxy Gypsy 2-Man Band met Drummer 

Ron is een multi-instrumentalist/zanger en speelt Classics(Blues, BluesRock, Latin-Rock & Soul met 

een jazzy feel)  en eigen werk , waarbij vooral zijn unieke instrument :  de “Ziggy Tapgitaar” in het 

oog en oor springt. 

Dit is een variatie op de “Chapman Stick” , waarbij de linkerhand de baspartij speelt en de 

rechterhand de gitaarpartij. Ron was één van de pioniers van de Stick. Hij is volgens de 

uitvinder/fabrikant van de Stick “Emmett Chapman” uit Californië  één van de beste spelers ter 

wereld. Ron heeft Emmett  veel geassisteerd op internationale evenementen zoals de Frankfurter 

Musik Messe, de grootste muziekinstrumentenbeurs ter wereld. Hij is één van de weinigen die 

tegelijk bas- en gitaarpartijen onafhankelijk kan spelen. 

Ook zingt hij en zijn rechterhand wisselt tussen de gitaarsnaren en de Hammond. 

Samen met drummer zijn ze een Power-Duo. Ron speelt met verschillende goede drummers. 

 

Podia/Festivals: 

Ron heeft oa op het Montreal Jazz Festival gestaan , in de VS op het grootste Stickfestival ooit in San 

Jose (Californië) en getourd door Spanje met het Stick Trio. 

Hij heeft ook gespeeld  in Italië, Duitsland, Zwitserland, Engeland, Frankrijk, Monaco en België. 

Daarnaast treed Ron regelmatig op in muziekcafe’s,restaurants, bars, prive- & bedrijfsfeesten. 

 

Media: 

Er zijn vele artikelen verschenen over/met Ron o.a. in 

Algemeen Dagblad (NL), De Bassist (NL), De Blues Krant (NL), Music Maker(NL), Gitaar Plus (NL), 

Guitarra (Spanje) & Nice-Matin (Fr) 

 

CDs 

Ron heeft 2 CDs uitgebracht, waar hij vnl Chapman Stick op speelt : Galaxy Gypsy & The Seven Sisters 

Ron speelde als gast mee op de Solo CD van Rob van der Loo (Epica, Delain, MaYaN) samen met Arjen 

Lucassen. 

 

Ron trad o.a. op met: 

Chris Hinze,  Nippy Noya (Massada), Daniel Bloem (Massada), Eddy Conard, Eddy Veldman, Leif de 

Leeuw, Satindra Kalpoe (Anouk),  Pete Depoe (Redbone), Beer Klaasse (Q65, Finch) en Nicko 

Christiansen (Livin’ Blues). 

 

Meer info op de volgende sites/pagina’s: 

http://ronbaggerman.com  

http://www.facebook.com/RonBaggermanMusic 
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