
Bluesföreningen Ernst arbetar i en icke-
kommersiell anda för att sprida Blues och 
närliggande musik.  
Ernst arrangerar 7-9 st. blueskvällar per 
år. Dels på Lottas Krog i Lysekil och en 
del arrangemang med andra föreningar. 

 
På sommaren arrangerar vi Lysekils Bluesfrossa som är en gratisföreställ-
ning med bluesmusik i Lysekils stadspark.  

Medlemsavgift 100:- per år. Inträde 70:- . 
Vid specialarrangemang kan en högre entré förekomma. 

Hemsida :    www.ernstblues.se 
Här kan du titta på och ladda ner medlemsbladet  få lite information hitta 
intressanta länkar, få kontakt med oss m.m.. 
 
Adress:        Bluesföreningen Ernst 
                   Föreningsgatan 1 
                   453 30 Lysekil 

Musiken startar ca. 21:00 och vi öppnar kassan 19:00.  
 

Kom i tid. Inga förhandsbokningar eller reservationer. 

Bluescruise med 
Color Line 

 
SKY HIGH 
14 Februari 

 
 

ROLF WIKSTRÖM 
24 April 

Våren 2004 
 
Söndag 25:e januari 17:00 
          Havsbadsrestaurangen 
          Rolf Wikström & Bernt Andersson 
Lördag 31:e januari 
          BluesCruise till Skaftö Folkets Hus 
          Svartvitt  
Lördag 28:e feb.  
          Lottas Krog 
          Jacob & The Jackals  
Lördag 27:e mars 
          Lottas Krog 
          Pelle Lindberg & The Bluesblasters 
Lördag 24:e april 
          Lottas Krog 
          Gumbo Rolf Wikström 

Bernt Andersson 
Svartvitt 
Jacob & The Jackals 
Pelle Lindberg & The Bluesblasters 
Gumbo 

BluesNews 
från Ernst 

Bluescruise  

Lördag 31/1  
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Blå färd över blått vatten. Vårens första evenemang blir BluesCruise till 
Grundsund, ja vi tjuvstartar ju förstås lite söndagen innan tillsammans 
med Tonerna de gå. En av Sveriges bluesgiganter, Rolf Wikström kom-
mer i sällskap med för Lysekil välkände Bernt Andersson som många 
gånger stått på Havsbadsrestaurangens scen bakom Totta Näslund. 
 

På Skaftö Följets Hus möts vi av Svartvitt ett riktigt svängigt 11-manna 
band från Göteborg med otroligt mycket bra musik på sin repertoar. 
Bred blandning från soul-blues till rock. Garanterat dans– och diggbart. 
På resan över Gullmarn bjuds vi på musik av lokala musiker. Hoppas 
att alla tycker att BluesCruisen är en kul ”tradition” och ser till att ni 
kommer med. På de tidigare överresorna har vi ju haft bra vinterväder 
så dessa har varit  väldigt trevliga med musik och enklare servering. 
Så vik lördagen för detta evenemang. 
 

Jacob Steinvall med komp hette tidigare Heaven Hill och har lycklig-
gjort publiken i Lysekil tidigare med sin musik. Så här skrev Tommy 
Hansson i Lysekilsposten efter Bluesfrossan 2001 "-var det månne den 
Svenska bluesens framtid som Lysekilspubliken fick uppleva här? Det 
skall i alla fall bli intressant att följa deras utveckling. Den sista timmen 
av konserten var enligt många ett magiskt ögonblick…"   
Missa inte denna utveckling. Februarispelningen blir en riktig rökare.  
 

Från Skåne kommer Pelle Lindberg & Bluesblasters för att förnöja oss i 
slutet av mars. Med rötter i den svenska södern blir det förstås blues 
på skånska  och med tungt skönt Chicago/Louisiana-inspirerat komp. 
 

Mer Lousianasound blir det med härligt svängiga Gumbo som spelar 
välkryddad musik i sann New Orleansanda. En vårkväll som gjord för 
dans och musiknjutning.  

Svartvitt Köp biljetter hos Bokia 
Lysekil. 
Eller beställ via 
ernstblues.se  
eller  ring  Gunnar 
0523 61 161 13  

Lördag   31 jan Skaftö Folkets Hus  

BluesCruise med entré 150:-  

Blanda blues från Texas och Louisiana. Var hamnar 
man då? Jo i Vetlanda. I alla fall om man skall tro på 
Jacob och grabbarna i The Jackals. Trion som spelar 
en rungande och rivig blues. Helkväll med drivet gi-
tarrspel och säkerligen bjuds vi också på både bas – 
och trumsalon. 
 
Jacob Steinwall sång & gitarr, Sven An-
dersson bas, Totte Salonen trummor 

Jacob & The Jackals 

Med rötterna i Chicago och New Orleans, 
framförs tungt gungande blues på bred och 
glad skånska. Deras underfundiga texter 
om vardagens vedermödor förvaltar den 
sydsvenska musiktraditionen väl. 
 
Pelle Lindberg gitarr, sång Dennis Wester-
berg sång, munspel, gitarr Erland Jacobs-
son orgel, piano Lars Kristoffersson trum-
mor, sång Per Erik Roos elbas, sång 

Pelle Lindberg & The Bluesblasters  

Gumbo spelar musik av  Professor Longhair, Doctor 
John, Huey "Piano" Smith, Fats Domino, James 
"Sugarboy" Crawford, Lee Dorsey, Meters m. fl. Detta 
mixas med eget material och bluesklassiker. 
 
Michael Edlund trummor, Henrik Bengtsson bas, PJ 
Altin piano & hammondorgel,  Mikael Westman sång & 
gitarr, Andreas Gidlund & Olof Skoog saxofon 

Gumbo 
Lördag 27 mars Lottas Krog 

Lördag 28 feb Lottas Krog 

Lördag  24 april Lottas Krog 

Rolf Wikström visar upp sitt akustiska spel till-
sammans med musikern och gamle vännen 
Bernt Andersson som medverkar på munspel, 
dragspel och piano. Repertoaren består av Wik-
ströms blueslåtar med svenska texter samt egna 
och andras tonsättningar av Nils Ferlins texter. 

Söndag 24 jan 17:00 Havsbadsrestaurangen  

Rolf Wikström  & Bernt AnderssonRolf Wik-


