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Välkommen till vårt 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
Nu finns Ruf Records-repertoaren i en välsorterad skivaffär nära Dig. På Ruf-etiketten hittar
vi väl respekterade namn som Luther Allison, Omar & The Howlers, Walter Trout, Canned
Heat, Bernhard Allison, årets Blues Caravan-damer Sue Foley, Ana Popovic och Candye Kane samt de fina norska artisterna Jolly Jumper & Big Moe och Peer Gynt. För att inte tala om
”svensk-amerikanen” Eric Bibb.
I Skandinavien representerar vi även etiketter med en del blues-utgivning som CoraZong (Julian Sas), Hypertension (Blues Band), Smith & Co. (superb Robert Johnson-samling, boxen
”The Bluesmen Play White Boys Blues” och “Rock ‘n’ Roll Roots – The Blues Influence”),
River (som har specialiserat sig på skotska radions inspelningar och återutgivningar med bl.a.
Robben Ford).
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…
Bill Wyman “Blues Odyssey”
Blues Band “Across Borders – Live”
Bobby Blue Bland “Live In Memphis – Home Of The Blues”
Eric Bibb ”Live At The Basement”
Fats Domino “Live In Europe”
Julian Sas “Delivered”
Luther Allison “Live In Paradise”
*På gång
Eric Bibb har under årens lopp producerat en rad lyssningsvärda album – i september planeras
en samling med det allra bästa från dessa. Lillehammer-festivalen hade ett uppskattat besök
av den holländske gitarrvirituosen Julian Sas, som introducerade sitt album ”Twilight Skies
Of Life” (CoraZong). Denne Sas tänker ge ut sin andra DVD i oktober. Framåt januari/februari både hoppas och tror vi på nya utgivningar från Omar & The Howlers och Walter Trout
(båda Ruf).

*Länkar
www.jollyjumperandbigmoe.com
www.peergynt.net
www.bluesnews.no
www.jeffersonbluesmag.com

*Festivaler
Hoppas Du har tillfälle till live-blues på en festival nära Dig…
www.moldejazz.no
www.sementblues.com
www.rootsfestivalen.no
www.canalstreet.no
www.drobakblues.no
www.bluesfest.no
www.oslojazz.no
www.vossblues.no
www.trondheim-jazzfestival.no
www.hellblues.com
www.oddablues.no
www.orland-bluesklubb.no
www.dolajazz.no

*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

