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Välkommen tillbaka till Blues-nyhetsbrev!
Att få upptäcka och få bjuda på spännande och god musik
från både när och fjärran är stor lycka - mottot för
Kommunikation Skivor Ljudbärare, ett fristående
musikbolag baserat i Sverige och med Norden som
huvudsakligt arbetsfält.
Vi förser en musikhungrig lokal marknad med repertoar
som skapats på plats eller hämtats från andra länder runtom
i världen. Detta i kombination med att vi är stolta över att kunna exportera lokalt skapad
musik globalt.
Det musikaliska innehållet hos Kommunikation Skivor Ljudbärare är som en mångfacetterad
palett av färger vare sig det gäller konsumtion genom CD, DVD eller digital nedladdning.
Och hör sen!

*Aktuellt
CD-utgivningar…
-Aynsley Lister/Erja Lyytinen/Ian Parker “Pilgrimage: Mississippi To Memphis” (Ruf)
-Barry Goldberg “Chicago Blues Union” (Music Avenue)
-Blandade “Contemporary Blues Guitar Women” (Ruf)
-Blues Band ”Thank You Brother Ray” (Bronze)
-Calvin Owens “True Blue” (Music Avenue)
-Canned Heat “Instrumentals 1967-1996” (Ruf)
-Howlin’ Wolf “Howlin’ The Blues” (Music Avenue)
-Johnny Winter “Black Cat Bone/Live At The Texas Pop Festival” (Music Avenue)
-Mike Bloomfield “Celebrating The Blues” (Music Avenue)
-Omar&The Howlers “Bamboozled” (Ruf)
-Sue Foley “New Used Car” (Ruf)
-Wentus Blues Band/Phil Guy “The Last Of The Big Time Spenders” (WBB)
Kommande CD-utgivningar…
-Eric Clapton ”After Midnight – Live” (Immortal)
DVD-utgivningar…
Har ni sett och hört våra DVD…
-Ana Popovic “ANA!” (Ruf)
-B.B. King & Friends “A Night Of Blistering Blues” (Immortal)
-Blandade “My Guitar – A Story Of The Electric Guitar” (Immortal)
-Buddy Miles “Changes” (Charly)
-Chicken Shack “I’d Rather Go Live” (Angel Air Waves)
-Ike Turner “North Sea Jazz Festival” (Charly)
-Johnny Guitar Watson “Live In Concert” (Ruf)
“North Sea Jazz Festival 1993” (Charly)
-Junior Wells ”And Friends” (Immortal)
-Keb Mo “And Friends” (Immortal)

-Omar&The Howlers “Bamboozled” (Ruf)
Kommande DVD-utgivningar…
-Eric Clapton “After Midnight – Live” (Immortal)
Vi har god hjälp av Bonnier Amigo Musikdistribution när det gäller att erbjuda och förse den
svenska marknaden med attraktiv blues-musik.

*Obs!
Nytt nummer av alltid lika kära Jefferson ute – bl.a. med mycket läsvärd artikel om Rolf
Wikström.
Nytt nummer av Orkester-Journalen ute – titta på ”Med Christers ögon”. Många fina bilder av
fotograf Landergren.

*Länkar
www.blues.just.nu
www.bluesnews.no
www.fasching.se
www.fridhammar.com
www.jeffersonbluesmag.com
www.michaelbloomfield.com
www.smokestackblues.com

*Festivaler
Hoppas Du har tillfälle till live-blues på en festival nära Dig – stöd Din lokala blues-festival i
sommar…
06/29 – 07/01
06/29 – 07/02
07/06 – 07/09
07/08
07/15
07/28 – 07/29
07/29 – 08/01
08/19
*På turné
07/07
07/29

Göteborgs Bluesfestival
Kalottjazz & Bluesfestival, Haparanda/Torneå
Åmåls Blues Fest
Bluesfest, Mariefred
Flakasand Rock & Bluesfestival, Morjärv
Flashboda Blues, Frövi
Bluesparty, Göteborg
Bluesfest i Regementsparken, Gävle

Blues Band – Åmål/Bluesfesten
Wentus Blues Band – Norrtelje/Bluesfestivalen

*Spelställen
Fasching, Stockholm www.fasching.se

*Kloka ord
Frågor till Peps Persson:
Du har skrivit på ett upprop mot illegal nedladdning. Det känns inte speciellt proggigt att liera
sig med Antipiratbyrån…
-Jag måste ju leva. Och ska min musik vara gratis ska ju allt annat vara gratis också. Och så är
det ju inte, eller hur? (Alexandra Hernadi, Dagens Nyheter, 15:00/st).

*Tipsa en vän!
www.soundcarrier.se
- och be dem beställa sitt personliga Blues-nyhetsbrev.
Obs! Om Du inte önskar detta nyhetsbrev i framtiden är det bara att säga till.

God Blues-hälsning

