Lehdistötiedote/ Vapaa julkaistavaksi
Vahvoja laulajia syksyn Blues Live!-festivaaleilla

Syksyn Blues Live! 2016 festivaalia tähdittää New Orleansissa syntynyt ja Lousianassa kasvanut kitaristi-laulaja Eugene
Hideaway Bridges, blueskitaristi Hideaway Slimin poika, jonka viimeisin levy Hold On A Little Bit Longer on kerännyt
kiittäviä arvosteluja. Eugene Hideaway Bridges on erinomainen laulaja ja taitava kitaristi.
--Iso mies, iso ääni. Se on soulia puhtaimmillaan. Kaiken lisäksi hän on valloittava esiintyjä. Siksi päätimme pyytää
hänet jo neljännen kerran festivaaleillemme. On ollut hienoa seurata miehen loistokasta uraa, Blues Live! ry:n
puheenjohtaja Hessu Heinonen luonnehtii.
Kaksipäiväinen Blues Live! -festivaali järjestetään 7.-8.10. Jyväskylässä ravintola Popparissa. Festivaali järjestetään nyt
jo 36. kertaa.
Eugene Hideaway Bridgesiä säestää 30-vuotista taivaltaan juhliva Wentus Blues Band, joka on huikeassa vedossa.
Bändi on säestänyt lukuisia bluesin suuruuksia.
---Lucky Strike Mama on kova levy ja bändihän osaa pistää lavalla bileet pystyyn, Heinonen luonnehtii.
Toinen ulkomainen esiintyjä lauantaina on Black Kat And Kittens-trio, joka on asettunut Berliiniin.
---Olen ollut pitkään blueskuvioissa mukana ja nähnyt ja kuullut paljon, mutta tämä trio veti kyllä puoleensa heti, kun
sain heidän levynsä käteeni. Bändi yhdistelee omaperäisellä tavalla down home bluesia, folkkia, gospelia, pehmeää
soulia ja afrikkalaisia rytmejä. Naisvokalistilla Lorraine Lowella on hyvin vahva ääni ja Adam Sikora on todella hyvä
harpisti, joka hoitaa bändissä myös rummut. Kitaristina on Nicholas Morrison. Luvassa on todella intensiivistä vanhan
hyvän ajan bluesia, itsekin huuliharppua soittava Heinonen sanoo.
Wentus Blues Bandin lisäksi festivaalilla nähdään toinen kova Pohjanmaalta kotoisin oleva bändi Lumberjacks, jonka
toinen jalka on tiukasti bluesissa ja toinen ottaa askeleita soulin, funkyn, doo-wopin ja reggaen suuntaan. Bändin
musiikki on omaa ja se on tunnettu hienosta taustalaulusta.
---Kun metsurin näköiset miehet puhkeavat yhtä aikaa laulamaan, niin onhan se komeaa kuultavaa, Heinonen
lohkaisee.
Lena & The Slide Brothers on pirteä bändi Suomen yhä kirkastuvalla bluestaivaalla. Bändi edusti tänä vuonna Suomea
European Blues Challenge-kisassa.
---Lena on verevä laulaja ja bändi on kielisoitinten ystävien juhlaa. Tässä bändissä yhdistyy taito ja tekemisen ilo,
Heinonen sanoo.
Hän esiintyy itsekin festivaaleilla nuorista miehistä kootun bändinsä The Wolf Packin kanssa, joka tarttuu Howlin´
Wolfin biiseihin perinteitä kunnioittavalla, mutta ennakkoluulottomalla otteella.
Ennakkolippuja festivaaleille saa Popparista.
(Lisätiedot Hessu Heinonen 0445801369, www.blueslive.net ja yhdistyksen Facebook-sivut)

