
Søndag d. 10. januar kl. 14 - 17 • døren åbner kl. 13.30 • entre: 30,- (ingen forSalg)

Åben blues Jam m. Ole Frimer

B’Sharp starter det nye år med blues jam. Vært er en 
af Danmarks bedste guitarister - Ole Frimer. Kom 
med din guitar og vær med. Alle er velkommen.

lørdag d. 6/2. kl. 21 • døren åbner kl. 20 • entre: 180,-  forSalg: 150,-  Medl.: 100,-

Kai strauss 
& The elecTric Blues AllsTArs D/US

Texas Blues Style når det er allerbedst, med en af 
Europas førende Blues guitarister. Kai Strauss me-
strer denne stilart til det perfekte som har gjort ham 
kendt ud over Tysklands grænser. Han har før gjort 
sig positivt bemærket i Danmark – på tur med den 
texanske guitarist Tony Vega – og før det med Memo 
Gonzalez & The Bluescasters. Med sig har Kai 
Strauss et fremragende Band – The Electric Blues 
Allstars. Hans seneste to CD’er ‘Electric Blues’ og ‘I 
Go By Feel’, er blevet rost til skyerne hos anmeldere 
og det har da også indbragt ham nogle priser.
 

lørdag d. 5/3 kl. 21 • døren åbner kl. 20 • entre: 190,-  forSalg: 160,-  Medl.: 100,-

laugesen all stars

Birgitte Laugesen betragtes af mange som Dan-
marks ukronede jazz - og bluesdronning. I mere end 
35 år har hun begået sig i mange forskellige kon-
stellationer. All Stars er et yderst kompetent orkester 
med stor solistisk styrke bestående af den absolutte 
elite inden for dansk blues!

uffe steen: guitar, Palle hjort: orgel & klaver, Niels Mathiasen: saxofon, esben 
Bach: trommer, Niels Nello Mogensen: bas. 

lørd. d. 19/3 kl. 21.30 • døren åbner kl. 20.30 • entre: 150,- forSalg: 120,- Medl.: 80,-

the blues Overdrive
+ GeNerAlFOrsAMliNG

Det internationalt prisvindende danske band The 
Blues Overdrive har netop udgivet deres andet al-
bum ‘Clinch!’ På pladen deltager blandt andet Duke 

Robillard, der har været leadguitarist for både Bob 
Dylan, Tom Waits, Fabulous Thunderbirds og mange 
flere. The Blues Overdrive er et godt eksempel på, at 
The Blues har det godt i dagens Danmark.

Generalforsamling i B’Sharp
18-18.45 spisning drikkevarer kan købes i baren 

(kun for medlemmer, sponsorer og perso-
nale)

19-20.30 generalforsamling (kun medlemmer og 
sponsorer har stemmeret)

NB! Tilmelding nødvendig til spisning.  
Mail til bluesland@vip.cybercity.dk eller  
SMS til 2223 9752 senest søndag d. 13. marts!

onSdag d. 23/3 kl. 21 • døren åbner kl. 20 • entre: 150,- (også i forsalg) Medl.: 80,-

rOad tO CairO
NB! i KedelhuseT/PAPirFABriKKeN  

Det er en tradition at Road To Cairo (RTC) har spillet 
op til dans i 15 år, onsdag  før påske. I år på Silke-
borgs nye spillested – Kedelhuset. Bandets repertoi-
re består mest af coverversioner af 60’ernes og 
70’ernes bedste rock- og bluesnumre. Bl.a. Steve 
Miller, Joe Cocker, Rolling Stones, Jimmi Hendrix, 
m.m, som bandet nu giver sit eget stempel. RTC be-
står af en flok garvede musikere, der giver sig fuldt 
ud i den musik de brænder for. 

lørdag d. 2/4 kl. 21 • døren åbner kl. 20 • entre: 195,-  forSalg: 165,-  Medl.: 100,-

erJa lyytinen fin

Hun ser ikke kun godt ud - hun spiller også fremra-
gende på guitar. Den nordiske ‘Queen of Blues’, Miss 
Slide – Erja Lyytinen – tilhører den unge generation 
af europæiske bluesartister. Få kvinder kan som 
hende håndtere en slideguitar! Den 38-årige sanger-
inde og guitarist var den første kvindelige bluesgui-
tarist i Finland. Hun er ud af en musikalsk familie. I 
en alder af blot 15 år lyttede hun til kunstnere som 
Aretha Franklin og Ray Charles. En anden kunstner 
som hun er inspireret af er Bonnie Raitt. Og ikke 
mindst kongen af slide guitar, Elmore James.

fredag d. 15/4 kl. 21 • døren åbner kl. 20 • entre: 190,-  forSalg: 160,-  Medl.: 100,-

elizabeth lee & cOzMic MOjO us

Har man appetit på lyden af sydstaterne, er det her 
en koncert at se frem til. Den energifyldte kvartet har 
vundet både publikum og journalisternes hjerter på 
tværs af landegrænser. Repertoiret rummer alt lige 
fra ballader til beskidt gospel-inspireret rootsmusik 
og rå garageblues. Bandets frontfigur Elisabeth Lee 
er født i Texas og minder både i udseende, lyd og 
attitude om Janis Joplin, men også fans af Aeros-
mith, Tina Turner og Bonnie Raitt har noget af glæde 
sig til, når Elizabeth og hendes band indtager sce-
nen.

lørdag d. 30/4 kl. 21 • døren åbner kl. 20 • entre: 180,-  forSalg: 150,-  Medl.: 100,-

JOey gilmOre us

Mere end 40 år på landevejen og stadigvæk masser 
af energi og spilleglæde. Den fra Fort Lauderdale i 
Florida stammende blues sværvægter – sanger og 
guitarist Joey Gilmore – er efterhånden blevet 71 år. 
I hans lange karriere har han spillet sammen med 
bl.a. Little Milton, Tyrone Davis, Etta James, James 
Brown, Bobby Blue Bland og Albert Collins. Der 
skulle gerne være en ny CD med i bagagen når Joey 
Gilmore for første gang gæster Danmark og Silke-
borg. Der er dømt soul-blues af den bedste skuffe.

lørdag d. 14/5 kl. 21 • døren åbner kl. 20 • entre: 205,-  forSalg: 175,-  Medl.: 110,-

riCK vitO us

B’Sharp har gjort et scoop ved at hente den Grammy 
nominerede guitarist Rick Vito til Silkeborg. Han har 
været aktiv på den internationale musikscene siden 
70’erne. Han har arbejdet som solo guitarist, sang-
skriver, studiemusiker og som medlem hos bl.a. John 
Mayall, Bonnie Raitt, Bob Seger og Jackson Browne.
Han er nok mest kendt som lead guitarist i legenda-
riske Fleetwood Mac fra 1987 til 1991. I nyere tid 
som guitarist i Mick Fleetwood Blues Band. Med 
denne musikalske kapacitet sætter B’Sharp et flot 
punktum for forårets koncerter.

Willie Dixon (1915-1985)

blues i silKebOrg  

blues are the roots and the other are the fruits
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