
“When things go wrong – so wrong with you – it hurts me too”
Tampa Red (alias Hudson Whitaker)

Kære Bluesven!

Krisen er over os. Det gør måske nok, at vi er blevet mere forsigtige. Måske gør det også at vi bliver mindre 
overfladiske. Blues er en simpel udtryksform – som oftest i musik. Men den er ikke overfladisk. Blues stikker 
dybt – følelsesmæssigt. Den går til rødderne og ryster frugterne. Ofte er det kun frugterne – de fine røde 
æbler man vil have. De kommer dog ikke hvis man ikke dyrker træets rødder og den muld det står i.
Måske lever vi i en tid hvor vi skal finde vore rødder for at finde nye retninger?

Blues er en måde at opleve rødderne på. Den ”gode blues” ryster én og man er lidt anderledes bagefter.

Vi håber at have sammensat en program der kan ryste. 
Der er gamle kendinge – men også en del nyt.
Den musisk velfunderede Doug MacLeod med den sceniske charme sammen med Johnny Mastro & Mamas 
Boys er gammelt og nyt på en gang. Så har vi Sonny Terrys arvtager Paul Lamb. 
Sean Carney har vore musikalske venner bedt om i lang tid. Hans Theessink er en ekstrakoncert som vi har 
sneget ind. Danny Bryant er forholdsvis ny og fremadstormende meget spillende i vore nabolande. Endelig 
slutter vi af med godt gedigent dansk blues  – Mike Andersen Band..
Vi holder fast på rødderne i et ungt præget program.

Vort talentudviklingsprojekt har kostet os, så vi kan ikke love opvarmning hver gang. 2. oktober har lokale 
Secret Sins lovet at ville lave pladeoptagelse før Paul Lamb koncerten.
16. oktober fortsætter vi ”Cutting Heads”-ideen. Den bliver nu bare international og kommer til at hedde 
”Blues Challenge”, hvor vinderen af tre konkurrerende forpligter sig til at tage til Memphis og konkurrere i 
den amerikanske Blues Foundations hovedkonkurrence, den internationale Blues Challenge. 
Det betyder også at vi overtager deres regler for afholdelse af konkurrencen.

Som sagt koster det, og derfor vil jeg gerne takke de der yder bidrag:  
Kunststyrelsen, Silkeborg Kommune og især vore private sponsorer.
Tak til de frivillige der bruger fredage og lørdage til at muliggøre ovenstående program bliver en realitet.
Og tak til Jer der kommer og oplever arrangementerne – uden Jer ville det hele være meningsløst.
Overvej om I kunne skaffe et medlem! Foruden at støtte en god sag, så er pengene hjemme bare i kommer 
til halvdelen af arrangementerne! Tag en med i holder af!
Som noget nyt kan du indbetale dit medlemskab på Sparbank Silkeborg konto nr. 9899-0000939021.
Din kvittering medbringes ved første arrangement og du får udleveret et medlemskort.
Se i øvrigt om tidspunkt for arrangementernes afholdelse, priser, rabatter mv. på vores hjemmeside:  
www.bsharp.dk
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