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Syvän etelän soundeja ja Chicago bluesia Blues Live! -festivaaleilla Jyväskylässä

Blues Live!-festivaali tuo tänä vuonna kaksi artistia ensimmäistä kertaa Suomeen, Memphisissä syntyneen
laulaja-kitaristi Memphis Goldin sekä paljasjalkaisen chicagolaisen laulaja, kitaristi ja harpisti Studebaker
Johnin.
“Ohjelmistossa palataan juurille, syvään etelään ja Chicagoon. Tarjolla on sekä nuoruuden paloa että
vahvaa kokemusta. Huuliharppu instrumenttina on vahvasti esillä, samoin pohjoismaisuus. Rajojakin
rikotaan tanskalaisen bändin The Fried Okra Bandin kera”, Blues Live! Ry:n puheenjohtaja Hessu Heinonen
luonnehtii.
Memphis Gold soittaa sekä akustista että sähkökitaraa. Hänen tulkintansa on syvän karheaa. Vaikutteita on
John Lee Hookerista Howlin´ Wolfiin. Miehen ura oli katketa vakavaan onnettomuuteen 2008, mutta
ennustuksista huolimatta hän palasi lavoille entistä vahvempana.
Studebaker John on tyylipuhdas Chicago bluesin taitaja.
“Studebaker John on taitava slidekitaristi. Hänestä huokuu Houng Dog Taylorin raju tyyli, Heinonen kertoo.
Tanskalaisen The Fried Okra Bandin soundi on uniikki. Heidän oma nimityksensä tyylilleen on Nothern Flat
Land Grooves. Meno keikoilla on hypnoottista. Ruotsalainen The Kokomo Kings tarjoilee vintageboogieta,
jumpbluesia, rockabillyä ja hillybilly-asennetta.
“Nuorin esiintyjämme on vasta parikymppinen laulaja Ina Forsman, joka esiintyy harppumaestro Helge
Tallgvistin bändin kanssa. Forsmanin moni muistaa Idols-kisojen finaalista vuodelta 2012, mutta taiteellisen
kotinsa hän on löytänyt juurimusiikista. Nuoresta iästä huolimatta luvassa on verevää tulkintaa ja hienojen
blueshittien lisäksi myös Amy Winehousen ja Beyoncen kappaleita, Heinonen kuvaa.
Ismo Haavisto on suomalaisen bluesin kärkinimiä, laulaja, kitaristi ja harpisti. Yhden miehen bändi täyttää
isommankin tarpeen.
“Artistimme ovat poikkeuksetta olleet sydämellisiä taiteilijoita ja yleisön ja esiintyjän suhde on ollut
lämminhenkinen. Se on pienen ja intiimin festivaalin etu, että esiintyjää pääsee lähelle, Heinonen kertoo.
Blues Live!-festivaali on aina ollut näytön paikka myös paikallisille bändeille. Tänä vuonna festivaalilla
esiintyvät ison suden Howlin´ Wolfin jäljessä ulvova The Wolf Pack, vahvasti rokkaavaa ja tanssittavaa
bluesia esittävä The BluesSharks, karismaattisten Syyrakin veljesten luotsaama ja tanakasti tykittävä Mr.
Slideman sekäkiskobiisejä rakastava The Railroad Men.
Blues Live!-festivaali pidetään 2.-5. lokakuuta Jyväskylässä. Se järjestetään nyt 34. kerran. Lauantain
pääkonsertti 4.10 pidetään Jyväshovissa. Muut festivaalipaikat ovat Poppari ja Lucky Baldwin´s.
Pääkonserttiin saa ennakkolippuja Tiketistä. Poppari myy omat ennakkolippunsa ja Lucky Baldwin´sin
iltapäiväkonserttiin on vapaa pääsy.
Lisätietoja www.blueslive.net tai Facebookista.

