
 
 

 

 
Det blir tyvärr ingen januari-
spelning. Istället blir det pre-
miär i februari, och avslutning 
med att hälsa sommaren väl-
kommen på Havets Hus Bistro 
& Café i maj. 
Först ut är ett band med stor 
erfarenhet av livespelningar. 
Emil & The Ecstatics är ett av 
toppnamnen på den svenska 
bluescenen. Den här kvällen 
blir det en blandning av blues 
och soulmusik. 
I mars blir det premiär på Ly-
sekils nya pub, Old House Inn, 
före detta Barracuda. Nya äga-
re håller på att genomföra en 
totalrenovering av stället. 
Kingbirds från Värmland får 
äran att som första band äntra 
scenen. Kingbirds har tidigare 
gästat oss här i Lysekil. Då 
hette bandet Blueass Blues-
band. Det kommer att bli 
mycket dansvänlig soul av hög 
klass. 
Nästa band har gjort mer än 
två tusen spelningar i Europa, 
och medverkat i ett flertal fes-
tivaler. Jan Gerfast Blues Band 
bjuder på blues och bluesrock 
kvällen lång. 
I maj hoppas vi på sol och en 
fantastisk spelning på Havets 
Hus Bisto & Café. Bandet kom-
mer vi att boka längre fram i 
vår. Välkomna i vår att lyssna 
och dansa till en god bland-
ning av soul, blues och blues-
rock.   

 Emil & The Ecstatics 
 Hotel Lysekil Fredag 27/2 
 
 Emil Arvidsson Sång/Gitarr 
 Johan Bendrik Hammond Orgel 
 Mats Hammarlöf Bas 
 Tom Steffensen Trummor 
 
 

 

Kingbirds 
Old House Inn (fd. Barracuda) 
Lördag 28/3 
 
Tor Jamt Sång/Munspel 
Ralph Broqvist Gitarr/Sång 
Morgan Jansson Bas/Sång 
Per Hero Trummor/Sång 
 
 

Jan Gerfast  
 Blues Band 
 Old House Inn (fd. Barracuda) 
 Fredag 24/4 
 
 

                                      

Programmet kan ändras. 
Följ med på Hemsidan för att läsa mer och lyssna. 

www.ernstblues.se 

E-post  info@ernstblues.se 
Webb: www.ernstblues.se 
Bankgiro 5511-4029 
 
Bluesföreningen Ernst 
c/o Robert Söderhall 
Verkstadsgatan 1 
453 30 Lysekil 
 

Medlemsavgift 150:- per år 
Medlem inträde 80:- 
Medlems gäst inträde 120:- 

 Stöd din lokala 
Bluesförening 

 

FörsommarBlues  
 
Havets HusBistro & Café  
Lördag 23/5 
Band bestäms senare 
Se lokalpress och Hemsida 

      Årsmöte kl. 18:00 


