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SUPER CHIKAN med MR BO & THE VOODOOERS – Fredag 14 Januari INSTÄLLD

James Super Chikan Johnson, Clarksdale, USA. Nu,
vid 62 års ålder, är han en av de sista riktigt stora
Delta Blues-musikerna som håller liv i en rik
afroamerikansk musiktradition som har påverkat
band som Rolling Stones, Led Zeppelin, White
Stripes och Black Keys. Han vann Blues Music
Award för bästa traditionella blues med sitt album
Chikadelic 2010.
Mr Bo & The Voodooers, ett väletablerat Blues &
Soul band från Göteborg, kompar Super Chikan
under hela Sverigeturnen.
Amanda Ginsburg – Fredag 11 februari kl 19.00 – Näckrosen Ingelstad

Amanda Ginsburg växte upp i en musikalisk familj i
Gamla Stan i Stockholm. Hon gick musiklinjen på
Södra Latins gymnasium och studerade sedan
vidare på Betel fhsk och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm varifrån hon utexaminerades
2014. Under några år ingick Ginsburg i vokalgruppen IRIS tillsammans med Agnes Börsbo,
Agnes Grahn och Ida Hammarbacken.
Ginsburg har även haft ett musikaliskt samarbete
med New York musikern Andy Fite, vars låtar
Ginsburg har framfört under sina konserter.
Jakob Karlzon Trio – Onsdag 23 Februari kl 19.00 – Nygatan 6

Jacob Karlzon är otvetydigt en av de allra främsta
jazzpianisterna och kompositörerna i Europa. Jacob
rör sig enkelt och smakfullt mellan jazzens öppenhet, nyfikenhet och energi, och popens musikaliska
kraft och tillgänglighet och lyckas med att kombinera de båda världarna.
Stilistiskt och musikaliskt är Jacob Karlzon van resenär. Han kommer från klassisk
bakgrund men har delat scen med de stora namnen inom jazzen som Kenny
Wheeler, Norma Winstone, Billy Cobham mfl. Låt Jacob Karlzon förse dig med
manuset till din inre film och följ med på en mycket överraskande resa.

Knock-0ut Greg och The Scandinavian Blue Flames – Fredag 1 April kl 19.00 – Kafé de luxe

Greger Andersson, munspelare, gitarrist, sångare
och kompositör från Stockholm. Greger är en
välkänd veteran i blueskretsen.
Fredag 1 april kommer Knock-out Greg till Kafé de
luxe Gillestuga med sitt stjärnlag The Scandinavian
Blue Flames.
Det blir en kväll med en legend från Svenska bluesscenen som bjuder på munspel och sång i världsklass!
Bag Ladies – Fredag 8 april kl 19.00 – PM & Vänner Hotell

Bag Ladies består av saxofonisterna Catharina
Wiborgh och Gunnel Samuelsson som träffades
första gången i Skurup på 80-talet och har sedan
dess spelat på jazzklubbar runt om i landet. Med
influenser från bebopen och framåt bjuder de
främst på egenskrivet material som är både lyriskt
.
och uttrycksfullt.
Mestadels instrumentalt men
med vokala inslag när Ann Blom sjunger.
Bag ladies har spelat på jazzklubbar runt om i landet.
Lineup: Gunnel & Catharina – saxofon, Ann Blom – sång, piano – Patrik Boman
– bas, Henrik Wartel – trummor.
Marino Valle Band – Fredag 29 April kl 19.00 – Kafé de luxe

Med Marino Valle på scenen blir det både festligt
och fullt ös. Det blir Blues, Southern Soul och
Rhythm & Blues.
Marino, med den gyllene strupen, har med sig idel
högkompetenta musiker med rutin och med
massor av spelglädje från Franska Trion, Peps
Blodsband, Sven Z och många, många fler.
Lineup: Marino Valle – sång och munspel, Henrik Pilquist – gitarr, Matti
Ollikainen – piano och keyboard, Mikael Fahleryd – bas, Michael Edlund –
trummor.

