Bluesföreningen Ernst arbetar i en ickekommersiell 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 gratisföreställning med bluesmusik i Lysekils stadspark.
Medlemsavgift 150:- per år. Inträde 70:- .
Vid specialarrangemang kan en högre entré förekomma.

Hösten 2004
Big Joe Louis &
The Rhythm Kings
Lördag 25:e sept.

Lottas Krog

Mizz Perzy
Lördag 30:e okt

Lottas Krog

Hoochie
Lördag 27:e nov

Lottas Krog

BluesCruise med
Color Line

lues ews
från Ernst

program hösten 2004
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Knockout Greg And Blue
Weather 25/9
Jenny &
The Blue Beans 23/10
Blues at Sea 21/11

Musiken startar ca. 21:00 och vi öppnar kassan 19:00.
Kom i tid. Inga förhandsbokningar eller reservationer.
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

Omslagsbild Big Joe Williams Göteborgs Konserthus 1968 foto G. Olofsson
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www.ernstblues.se

Hösten tillsammans med Ernst kommer att gå i de små bandens tecken. Vi de bjuder på en kvartett och två trios. Musiken de bjuder på är mycket ursprunglig och genuin musik.
Efter flera år där 50-tals jumpmusik har dominerat känner vi
att vi vill bjuda på rootsmusik igen.

Big Joe Louis & His Blues Kings
Londonkillen från Jamaica som föll för bluesen i tonåren. En
av Englands förgrundsfigurer inom bluesen. Spelar rejäl downhome blues, enkelt med stadigt komp av mycket kompetenta
musiker. Letar ständigt nytt material i rootsbagen och kryddar
med sin egen personliga stil. Bandet var ett av de bättre på
Åmåls Bluesfest i år. Ett måste som start på bluessäsongen .

Big Joe Louis har ett stadigt tag om klassiska sydstats och
Chicagorytmer. Hoochie är ett gäng smålandspojkar som
spelat ihop sen gymnasieåren. Nu lever de i förskingringen
och har återförenats. De spelar mycket rättframt med god
känsla och inlevelse. Även de hämtar sin inspiration hos gamla pålitliga blueslegender.
MizzPercys ursprung består av tung och svängig rockblues
med förebilder som Jonny Winter, T-Bone Walker, Albert Collins och Elmore James. Bandet har existerat i över tjugo år
och har en oerhörd rutin med sig. Mats Samuelssons fingrar
löper gatlopp över gitarrhalsen och han stöttas av sina medmusikanter på ett fantastiskt sätt.
Colorline har även i år två stycken blueskryssningar. Välkända
Knockout Greg och Little Jenny med kompband står på scenen. Knockout Greg den 25/9 och Little Jenny 23/10. Buss
avgår från Lysekil om intresset är tillräckligt stort.
I november (21:e sön) blir det Blues at Sea ombord på Viking
Lines Cinderella. Båten avgår 18:00 och är tillbaka mån
16:00. Ett tjugotal artister och band står för musiken bl.a.
Sven Zetterberg, Lazy Lester, Kristin Berglund, Keith Dunn
Gumbo m.fl. Info finns här http://www.julymorning.nu/.
Kostnad för ligger mellan 495-645 :- + buss. Om intresset blir
tillräckligt stort ordnar vi en buss.

Big Joe Louis, sång, gitarr
West Weston, munspel
Matt Redford, bas
Peter Greatorex, trummor

Samarrangemang med Tonerna de gå.
Lördag 25:e sept. Lottas Krog

MizzPerzy
Tillbaka igen Västsveriges fräschaste Boogieband MizzPercy. Gitarristen mats Samuelsson tar
sig gärna en promenad under spelningen. Vem
minns inte den kylslagna natten då han plötsligt
försvann ut genom köket för att en stund senare
dyka upp och knacka på altandörren för att få
komma in. Att sluta spela under tiden ja det föl
väl knappast vare sig honom eller bandet in. Garanterad rockbluesboogie night.
Mats Samuelsson, sång, gitarr
Patrik Öblad, bas
Mats Linder, trummor

Hoochie

Vi hoppas att ni skall hitta vägen till Lottas krog fastän mörkret smyger sig på. Värmen och glädjen att tillsammans se och
höra trevliga musiker framföra den musik vi gillar går utöver
mycket annat. Väl mött i höstmörkret.
Vi hoppas att de komplement till vår egen verksamhet som vi
presenterar utnyttjas på ett bra sätt. Vi som gjort några sådana här resor tycker att de har varit mycket trevliga och
prisvärda.
Styrelsen

Lördag 30 okt. Lottas Krog

Ett första intryck när democd:n startar är det där
gungigt mjuka som passar så bra till Elmore
James låt Person to person. Gunget fortsätter
cd:n igenom. Låtvalet tyder på en repertoar med
många klassiker . Vi kommer att få höra Howlin´, Muddy m.fl. Hoochie är en trio unga män
med en härlig känsla för bluesen. En kväll med
sväng och gung.

Lördag 27 nov. Lottas Krog

Mats Äleklint, sång, bas, munspel
Kenn Bäckström, gitarr
Johan Svensson, Trummor

