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“He’s got the VIBE! Normally It takes years to get
that but Troch seems to have been born with that
original inner voice.” - Mark Hummel, Grammy
nominated, Blues Music Award winning harmonica
player
BADASS!! – Joe Filisko, Masterplayer
harmonica pioneer

& Custom

Steven Troch’s totally controls this small instrument.
Hitting every note with precision and punch
combined with a strong sense of swing. – ABOUT
BLUES, Ryan Lovano
“I really dig the fact that Troch appreciates the value
of occasional "ugly" in the right spot.” - Rick Estrin,
Blues Music Award winner 2013 “Best Harmonica”
One of baddest bluesharp players I know – Bill
Barrett, diatonic and chromatic harpwizard
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