
Cup Of Petrol 

Fem unga män som fortfarande går i 
skolan eller precis lämnat den. Vi får se 
vad vår utmärkta musikskola har fostrat. 

Johan Holmgren, Simon Gotthard, Martin 
Axelsson, Rikard Olsson, Björn Torstens-
son

Lysekils Bluesfrossa 
För åttonde gången blir det Bluesfrossa 
i Lysekils vackra stadspark. En  fest där 
alla är välkomna för en kort eller lång 
stunds frossande i bluesmusik. 

Årets program bjuder på allt från gos-
pel, delta och country blues till Chica-
goblues . 

Som vanligt spelar några av banden på 
kvällen runtom i stan. I år blir det på 
Restaurang Barracuda och Pub Mid-
gård.

Fredag 8/8 
Kungstorgskyrkan  18:30  
Blues och gospel Entré 80:-
Restaurang Barracuda 22:00 
Rag Bag    Entré 50:- 
Pub Midgård   22:30 
Bert Deivert & Janne Zander  
Lördag 9/8
Stadsparken 13:00-18:00 
Restaurang Barracuda 21:30-sent 
Sture Elldin Blues Band

Rag Bag

Rag Bag från Göte-
borg är ett band 
som med genuin 
känsla som framför 
melodier av JJ Cale, 
Ry Cooder, David 
Lindley, Muddy 
Waters m fl. Några 
omdömen från olika 

recensenter: svängigt, stabilt, tight, gungigt, 
tungt, rytmiskt… 
Utmärkande för bandet är också trestämmig kör-
sång som uppbackning. Och ibland är det unplug-
ged som gäller, med dragspel, dobro och kontra-
bas. 
Göran Johannesson gitarr/sång, Göran Lars-
son, gitarrer, Fedde Talsma, keyboard och drag-
spel, Pekka Rantamäki, trummor, Christina 
Gustafsson, elbas och kontrabas 

Highway Six 
Lokal trio som spelar 
med hjärta och mu-
sikalitet. Trio med 
egen musik influera-
de av vår tids gitarr-
hjältar.
David Andersson 
sång/gitarr Anders

Jacobsson trummor,  Ronny Kallin bas

Bert Deivert & Janne Zander 

Bert Deivert, ame-
rikan som bor i 
Sverige sen 30 år, 
sjunger och spelar 
gitarr och mando-
lin. Tillsammans 
med Janne Zander 
bjuder han på rejäl 
delta och country 
blues.

Sture Elldin Blues Band 

En nestor bland svens-
ka bluesmunspelare
Vi har i Sverige ett antal 
”gamla stötar” som varit 
med ända sedan den svens-
ka bluesen fick sitt genom-
slag i slutet av 60-talet och 
som är aktiva än idag. En 
av dessa är munspelaren 
Sture Elldin, som till för nå-

got år sedan förde en undanskymd tillvaro i Göte-
borg. Sedan kom den kritikerrosade ”Horton’s Bri-
efcase”, där Sture medverkar på ett antal spår. 
Och under 2002 kom så Stures första album på 
CeePeeVee Records. Med skivorna i ryggen har 
Sture fått ny vind i seglen och uppträder numera 
flitigt även utanför Göteborg. 
Sture Elldin sång/munspel, Conny Aidanpää 
gitarr, Lars Mellqvist bas, Bo Hansson piano, 
Martin Bellgren trummor


