06/04/06
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)
-B.B. Kings&Friends “A Night Of Blistering Blues” (MPG)
-Bernard Allison “Energized – Live In Europe” CD2 (Ruf)
-Blandade “Contemporary Blues Guitar Women” (Ruf)
-Blandade ”Guitar Heroes Vol. 2” CD2 (Music Avenue)
-Blues Band ”Thank You Brother Ray” (Bronze)
-Johnny Winter “Early Winter” (President)
-Muddy Waters “They Call Me Muddy Waters” CD2 (Music Avenue)
-Omar&The Howlers “Bamboozled” (Ruf)
-Phil Guy/Wentus Blues Band
-R.L. Burnside “Raw Electric” (Music Avenue)
-Rick Vito ”Talk That Talk” (Hypertension)
-Sue Foley “New Used Car” (Ruf)
-Wentus Blues Band/Phil Guy “The Last Of The Big Time Spenders” (WBB)
Kommande CD-utgivningar…
-Calvin Owens “True Blue” (Music Avenue)
DVD-utgivningar…
Har ni sett och hört våra DVD…
-Ana Popovic “ANA!” (Ruf)
-Aynsley Lister “Live” (Ruf)
-B.B. King & Friends “A Night Of Blistering Blues” (Immortal)
-Blandade “My Guitar – A Story Of The Electric Guitar” (Immortal)
-Junior Wells ”And Friends” (Immortal)
-Keb Mo “And Friends” (Immortal)
-Omar&The Howlers “Bamboozled” (Ruf)

Kommande DVD-utgivningar…
-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)
Vi har god hjälp av Bonnier Amigo Musikdistribution när det gäller att erbjuda och förse den
danska marknaden med attraktiv blues-musik.

Torsdag 8 april kl. 21.00 (dansk tid)…
www.bbc.co.uk/radio2/shows/jones
Blues Caravan (Aynsley Lister/Erja Lyytinen/Ian Parker) kan höras i Paul Jones (Blues Band)
program och kan avlyssnas på internet och som också låter det ligga kvar under en veckas tid
efter sändningen.
”Pilgrimage: Mississippi To Memphis” (Ruf) heter deras aktuella CD.

*Länkar
www.blattogratt.no
www.blues.just.nu
www.bluesnews.no
www.fridhammar.com
www.jeffersonbluesmag.com
www.smokestackblues.com
www.solid-comfort.no

*Festivaler
Hoppas Du har tillfälle till live-blues på en festival nära Dig…
7-9 april
7-9 april
22 april
20-26 april
28 april-6 maj

*På turné
04/11
04/12
04/13
04/14
04/15

*Kloka ord

Vossa Jazz, Voss (NO)
Lillehammer Bluesfestival, Lillehammer (NO)
Grand Blues Festival, Lahti (FI)
Nidaros Bluesfestival, Trondheim (NO)
Ole Blues Bergen Festival, Bergen (NO)

Omar&The Howlers – Randers/Tante Olga
- Aalborg/Skråen
- Fredrikshavn/Det Musiske Hus
- Fredericia/Det Bruunske Pakhus
- Kolding/Godset

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

