06/08/17
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 – RUF
1112)
-Barry Goldberg “Chicago Blues Union” (Music Avenue – 250151)
-Blandade “Contemporary Blues Guitar Women” (Ruf – RUF 1110)
-Canned Heat “Instrumentals 1967-1996” (Ruf – RUF 1119)
-Howlin’ Wolf “Howlin’ The Blues” (Music Avenue – 250125)
-Johnny Winter “Black Cat Bone/Live At The Texas Pop Festival” (Music Avenue – 250149)
-Mike Bloomfield “Celebrating The Blues” (Music Avenue – 250148)
-Omar&The Howlers “Bamboozled” (Ruf – RUF 1115)
-Sue Foley “New Used Car” (Ruf – RUF 1116)
-Walter Trout “Full Circle” (Ruf – RUF 1117)
Kommande CD-utgivningar…
-Freddie King “Texas Guitar Blues” (Music Avenue - 250152)
-Muddy Waters “Hoochie Coochie Mannish Boy” (Music Avenue – 250154)

-Sonny Boy Williamson “Bye Bye Sonny” (Music Avenue – 250155)
-Willie Dixon&Johnny Winter “Spoonful Of Blues” (Music Avenue – 250153)
DVD-utgivningar…
Har ni sett och hört våra DVD…
-Aynsley Lister/Erja Lyytinen/Ian Parker ”Blues Caravan” (Ruf – RUF 3014)
-B.B. King & Friends “A Night Of Blistering Blues” (Immortal – IMM 940080)
-Blandade “My Guitar – A Story Of The Electric Guitar” (Immortal – IMM 940056)
-Bob Brozman “Live In Germany” (Ruf – RUF 3012)
-Chicken Shack “I’d Rather Go Live” (Angel Air Waves – NJPDVD 620)
-Ike Turner “North Sea Jazz Festival” (Charly CHF F1014LF)
-Johnny Guitar Watson “Live In Concert” (Ruf – RUF 3015)
“North Sea Jazz Festival 1993” (Charly – CHF F1013LF)
-Omar&The Howlers “Bamboozled” (Ruf – RUF 3011)
-Sue Foley “Live In Europe” (Ruf – RUF 3013)
Kommande DVD-utgivningar…
-John Lee Hooker&Friends “I’m In The Mood” (Immortal – IMM 940101)
Vi har god hjälp av Bonnier Amigo Musikdistribution när det gäller att erbjuda och förse den
svenska marknaden med attraktiv blues-musik.

*Länkar
www.blues.just.nu
www.bluesnews.no
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 eller när den nu äger rum…
09/20-24

Copenhagen Jazz Festival, Köpenhamn www.copenhagenjazzfestival.dk

*Obs!
Nytt nummer av JazzSpecial att roas av – läser bl.a. intervju med Anders Stefansen med ett
rikt musikaliskt förflutet hos Sonet, SBA och Storyville.
*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

