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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 
 
Information finns också på www.skaftofolketshus.se  

Omslagsbild Sam Myers 
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Dags för ny säsong med bluesföreningen. En säsong som fortfarande är i planerings-
stadiet. De inledande kvällarna är klara och det med kanonartister. Då Lottas Krog där 
vi haft våra spelningar har nya ägare som vi inte har slutit avtal med står vi utan lokal 
så länge. Flera alternativ finns och vi försöker lösa frågan. Vi vill dock vara ganska 
säkra på att nå en längsiktig lösning då våra tidigare erfarenheter av att hoppa mellan 
olika ställen inte varit bra. En fråga för den nya styrelsen.  
Vi startar upp den 29:e januari med en BluesCruise till Grundsund för att se och lyssna 
till Lightnin´ Moe and The Peace Disturbers, ett gäng från Danmark med mycket bra 
blues i bagaget. Gruppens frontfigur är Morten ”Lightnin´ Moe” Stenbaek som står för 
det vokala och spelar munspel. Ronald Salewsky som skriver för tyska Bluesnews och 
är värd i en tysk radioshow beskiver Moe så här ”Frontman Lightnin' Moe is a true con-
fident shouter, and has the harmonica tone and phrasing that all players thrive for. He 
fronts the band with feeling, a cool sense of humour, and his singing is a tribute to the 
great soul and blues heroes.” 
�
Sam Myers, som föddes den 19 februari 1936, i Laurel, Mississippi, har spelat med de 
flesta av de välkända bluescelebriteterna: Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Little Walter, 
Hound Dog Taylor, Robert Lockwood Junior och Elmore James. Det var med Elmore 
James som Sam Myers bildade sitt första långvariga ”musikaliska förhållande”. Sam 
spelade nämligen trummor och munspel med Elmore från 1952, fram till Elmore James 
död 1963. Det var under denna tid som Sam Myers skrev och spelade in sin mest kän-
da singel, ”Sleeping In The Ground”, en låt som tagits upp av Eric Clapton, Robert 
Cray och flera andra bluesartister. 
I år, 2004, har Sam Myers gett ut en solo-platta, ”Coming From The Old School”, med 
14 låtar av högsta klass. Det är i samband med denna utgivning som Sam Myers ger 
sig ut på turné i Skandinavien. Denna gång med det svenska bluesbandet Pelle Lind-
berg & Bluesblasters som kompband. Ett samarbete som inleddes i och med att sång-
aren och munspelaren i Bluesblasters, Dennis Westerberg, träffade Sam Myers i bör-
jan på våren 2004, på en bluesklubb i Dallas. 
 
Spelprogram efter februari är inte fastställt ännu, vi hoppas att lokalfrågan kan lösas 
annars får vi stå över och återkomma med höstens program. Vi hoppas att våra med-
lemmar slutar upp en aning bättre under våren än under den gångna hösten då det 
emellanåt varit en aning tunt  i lokalen. Årsmötesdatum är ännu inte fastställt men 
kommer troligen att genomföras under februari. Håll ögonen öppna efter annons i LP. 
Titta också gärna in på vår hemsida och se vad vi informerar om där. 
 
Vårens fastställda program sker i samarbete med Skaftö Folkets Hus,�

Köp biljetter hos Bokia Lysekil. 
Köp biljetter hos Skaftö Fh  
0523-219 95 Peter jonsvik 
eller  ring  Gunnar 
0523 61 16 13  

  29 jan Skaftö Folkets Hus 

BluesCruise med entré 160:-  

Sam Myers som till vardags spelar tillsammans med 
en av USA:s stora -Anson Funderburgh– i hans band 
The Rockets. Sam har också en bakgund som komp-
musiker till blueslegenden Elmore James och har 
spelat med de flera legendarer som Muddy Waters 
John Lee Hooker m.fl.. En chans att få se och upple-
va en av de få i dag levande blueslegenderna.  
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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. Nu som 
kompband till Sam Myers. 
 

Pelle Lindberg gitarr, Dennis Westerberg , 
munspel, gitarr , Erland Jacobsson orgel, 
piano Lars Kristoffersson trummor,  Per 
Erik Roos elbas, sång 
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Lördag 26 feb Skaftö Folkets Hus 

Lördag 26 feb Skaftö Folkets Hus   20:00– 01:30 

Lightnin Moe bjuder på en musik som 
känns oerhört fräsch och modern. Lightnin’ 
Moe har utvecklat en egen stil med tydliga 
referenser till klassiska bluesstilar. Med 
Mortens skarpa tuffa röst och fränt sylvassa 
munspel och ett komp lika tätt som treglas-
fönster kan vi lova en kväll med rejäl dos 
partyblues där du själv väljer om du vill stå 
vid högtalarna och digga eller slita ner sko-
sulan ända till sockan. 

Lördag 29:e januari   Skaftö Folket Hus 20:00-01:30 
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Vid detta tillfälle kommer vi att ha en något annorlunda utformning på 
blueskvällen. Vi kommer att starta med en konsertdel  och sedan avsluta 
kvällen med mer traditionellt scenframträdande. Konsertdelen kommer 
att ligga tidsmässigt så att man kan åka med Fiskebäckskilfärjan hem. 
Resan Grundsund –Östersidan får gå med taxi. 
Om man vill äta varmrätt skall denna förbeställas på Skaftö Folkets Hus i 
övrigt kommer det att finnas enklare barservering vid båda tillfällena. 
Information finns på hemsidorna för Ernst och Skaftö Folkets Hus 


