Bluesföreningen Ernst arbetar i en
ickekommersiell anda för att sprida
blues och närliggande musik.
Ernst arrangerar 7-9 st. blueskvällar per år.
På sommaren arrangerar vi Lysekils Bluesfrossa en gratisföreställning med blues i Lysekils stadspark och på några av stadens restauranger.

ERNSTNEWS
program våren 2008

Medlemsavgift 150:- per år. Entré till första spelningen ingår.
Medlem inträde 80:-.
Medlems gäst inträde 120:-.

Samtliga spelningar på
Restaurang Barracuda

Lysekils
Bluesfrossa
2008
8-9 augusti
Omslagsbild: Peps Persson Åmåls Bluesfest 2005
Foto: G. Olofsson
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Booze Brothers
Hot Dogs
Martin & His Rhythm Kings
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Bluesvår med nya trevliga band. Inledningsbandet kommer från
Norge och verkar väldigt spännande med två huvudgitarrister
och både kvinnlig och manlig vokalist. Bluemixx som bandet heter spelar blues och mixar med musik från flera musikstilar.
Booze Brothers tillbaka i Lysekil och bjuder på en blandning av
gammal god Blues och rykande Rock'n' Roll tungt influerade av
bluesgiganter som B. B. King, Stevie Ray Vaughan, Elmore James och Otis Rush, men ändå inte alls främmande för ett drivet, svettigt rockbeat värdigt ZZ top, Rolling Stones eller Status
Quo,
Hot Dogs kommer från Örebro och säger så här om sig själva:
Hot Dogs serverar en gitarrbaserad musikmix där ingredienserna har hämtats från blues, R&B, gospel och soul med en rejäl
skopa rock´n roll inblandat. Anrättningen blir en spännande och
het gryta som bygger på rytmiskt samspel och välvalda sånger.
Det hela kryddas med solistiska utbrott på smakrik gitarr. Resultatet blir blues/rock av ett lite tyngre snitt. Influenserna är
allt ifrån de klassiska blueskompositörerna fram till dagens unga
bluesikoner.

Bluemixx

Barracuda Lör.26/1
Håvard Minge gitarr
Roar Berntsen bas
Reidun Stagre sång
Bjørge Pedersen sång/
gitarr
Tor Morten Bjerketvedt
gitarr
Øivind Karlsen trummor

Booze Brothers
Barracuda Lördag 1/3

Patric Carlzohn sång/gitarr
Calle Björnberg bas
Jonas Karlsson trummor/sång
Kenneth Svensson gitarr

Hot Dogs
Barracuda Lördag 29/3
Mikael Pettersson sång/gitarr
Nicholas Subraian sång/gitarr
Kenneth Niklasson slagverk
Hans Mattsson bas.

Martin Abrahamsson kommer med sina rytmkungar och bjuder
på sin västkustbaserade jumpblues spetsat med lite Chicago à
la Elmore James och Little Walter.
Ingen BluesCruise under våren, hoppas att evenemanget tas
upp igen. Förberedelserna för Bluesfrossan håller på. Frossan är
flyttad en vecka fram i tiden och går av stapeln 8-9 augusti, då
Ernst hoppas kunna bjuda på ett lika bra program och väder
som vanligt.
Glöm inte spelningen 29/12, Barracuda och på scen Voxhall
Bluesband

S TÖD DIN LOKALA BLUESFÖRENING

Martin &
his Rhythm Kings
Barracuda Lördag 26/4

Martin Abrahamssom gitarr/ sång
Elias Björck bas
Anders Nygren trummor

