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Välkommen 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
Nya CD-utgivningar nu och inom en snar framtid…
-Blues Band “Best Of” (Hypertension). Paul, Dave, Tom, Rob och Gary satte samman sin
grupp redan 1979. Nu tycker de tiden är mogen att samla sina mest uppskattade sånger på en
och samma CD.
-Junior Watson “If I Had A Genie” (Ruf). Mighty Flyers och Canned Heat var hans hem I
många många år vid sidan om inspelningar med bl.a. Charlie Musselwhite, Big Mama Thornton, Jimmy Rogers, Kim Wilson.
-Bob Brozman “Blues Reflex” (Ruf). Mycket, mycket flinka gitarrfingrar. Dessutom turnéaktuell i Skandinavien just nu.
-R.L. Burnside “Raw Electric” (Music Avenue). Ännu ett fint och respekterat namn inom
genren vilar nu för gott. 17 spår med R.L. på sång och gitarr, inspelningarna gjorda 1979-80.
-Robin Trower ”Living Out Of Time” (Ruf). På sin 60-årsdag i mars 2005 gjordes Rockpalast i Tyskland, som spelades in och nu kommer i live-format.
-Julian Sas “Dedica10n” (CoraZong). Nyligen på festivaler i både Norge och Finland med sin
grupp, som spelades in på sitt 10-årsjubileum vilket resulterar i en box med 2 CD och 2 DVD.
-“Contemporary Blues Guitar Women” (Ruf). “When a woman gets the blues, she hangs her
head an cries. When a man gets the blues, he catches a train and rides.” (Traditional blues verse, author unknown). Sue Foley har sammanställt en CD2, där hon förutom själv även ingår
namn som Ana Popovic, Maria Muldaur, Bonnie Raitt, Rory Block, JoAnn Kelly, Memphis
Minnie, med flera.
-Eric Bibb ”Livin’ Livin’ & Doin’ – A Retrospective” (Manhaton). Den ständigt turnérande
artisten har hunnit tänka tillbaka lite över sin skivkarriär. Bibb har samlat sina 15 mest uppskattade nummer till denna samling.
Vi har god hjälp av Bonnier Amigo Musikdistribution när det gäller att erbjuda och förse den
norska marknaden med attraktiv blues-musik.
Har ni sett och hört våra DVD…
B.B. King & Joan Baez ”Live At Sing Sing”
Bill Wyman “Blues Odyssey”
Blues Band “Across Borders – Live”

Bobby Blue Bland “Live In Memphis – Home Of The Blues”
Duke Ellington “The Duke Ellington Show”
Eric Bibb ”Live At The Basement”
Fats Domino “Live In Europe”
James Brown “Live At Chastain Park”
Julian Sas “Delivered”
Louis Armstrong “The Louis Armstrong Show”
Luther Allison “Live In Paradise”
*Hört
”Småländska Mönsterås startar Sveriges första gymnasiala bluesutbildning. Den etablerade
bluesfestivalen i Mönsterås har satt orten på kartan. Dels genom att årligen bjuda på nationella
och internationella storheter inom genren, dels genom att musikaliskt fostra traktens unga. Nu
är intresset så stort att Mönsterås kommun beslutat att starta en särskild utbildning på bluesoch roots-musik. Nästa höst är det premiär och ytterligare ett år senare är det möjligt för elever från hela landet att gå den speciella utbildningen. Man börjar med 15 platser och försöker
utöka efter hand.” – skriver Göteborgs-Posten.
*Länkar
www.jollyjumperandbigmoe.com
www.peergynt.net
www.bluesnews.no
www.jeffersonbluesmag.com
www.smokestackblues.com
*Festivaler
Hoppas Du har tillfälle till live-blues på en festival nära Dig…
www.jyu.fi
www.jazzfestivalen.se
www.orland-bluesklubb.no
http://sbluesparty.cjb.net/
www.silja.se/bluesatsea
www.dolejazz.no
www.botniamusik.se/jazz
www.blues.svalbard.com
http://hem.fyristorg.com/bluesfestival/www/
www.tampere.fi/festival/music

*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.

Med vänlig blues-hälsning

