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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)
-Bernard Allison “Energized – Live In Europe” CD2 (Ruf)
-Bill Wyman’s Rhythm Kings “Struttin’ Our Stuff” (in-akustik)
-Blandade “Black And White Blues Guitars” CD2 (Music Avenue)
-Blandade “Contemporary Blues Guitar Women” (Ruf)
-Blandade “Rock ‘n Roll Roots – The R&B Influence” (Smith & Co.)
-Blandade “Rock ‘n Roll Roots – The First Recordings” (Smith & Co.)
-Bob Brozman “Blues Reflex” (Ruf)
-Eric Bibb ”Livin’ Lovin’ & Doin’ – A Retrospective” (Manhaton)
-Julian Sas “Dedica10n” (CoraZong)
-Junior Watson “If I Had A Genie” (Ruf)
-Muddy Waters “They Call Me Muddy Waters” CD2 (Music Avenue)
-R.L. Burnside “Raw Electric” (Music Avenue)
-Robin Trower ”Living Out Of Time LIVE” (Ruf)

Kommande CD-utgivningar…
-Blandade ”Guitar Heroes Vol. 2” CD2 (Music Avenue)
-Blues Band ”Thank You Brother Ray” (Bronze)
-Rick Vito ”Talk That Talk” (Hypertension)
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)
-B.B. King & Joan Baez ”Live At Sing Sing” (ZYX)
-Blandade “My Guitar – A Story Of The Electric Guitar” (Immortal)
-Blues Band “Across Borders – Live” (Hypertension)
-Bobby Blue Bland “Live In Memphis – Home Of The Blues” (Smith & Co.)
-Duke Ellington “The Duke Ellington Show” (ZYX)
-Eric Bibb ”Live At The Basement” (Manhaton)
-Fats Domino “Live In Europe” (Smith & Co.)
-Imperial Crowns ”Preachin’ The Blues – Live!” (Ruf)
-Ian Parker “…Whilst The Wind” (Ruf)
-James Brown “Live At Chastain Park” (ZYX)
-Julian Sas “Delivered” (CoraZong)
-Louis Armstrong “The Louis Armstrong Show” (ZYX)
-Luther Allison “Live In Paradise” (Ruf)
-Ray Charles “In Concert” (Immortal)
Kommande DVD-utgivningar…
-Junior Wells ”And Friends” (Immortal)
-Keb Mo “And Friends” (Immortal)
Vi har god hjälp av Bonnier Amigo Musikdistribution när det gäller att erbjuda och förse den
norska marknaden med attraktiv blues-musik.

*Obs!
Nya numret av klassiska tidskriften Jefferson finns ute och innehåller som vanligt en rad
spännande artiklar, nyheter och recensioner.
Red Hot Rock Magazine #23 finns tillgänglig om några dagar. På omslaget Buddy Guy och
bland underhållande artiklar finns en om Shemekia Copeland.

*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…
Karlskoga Blues Fest www.blaze-records.se
Det sägs att Blues Band kommer till årets upplaga av Åmåls Blues Fest.
*Spelställen
Muddy Waters, Oslo www.muddywaters.no
Födelsedagsfest! Finska Wentus Blues Band, som spelat samman med nästan allt och alla,
fyller 20 år den 15 september och firar tillsammans med gäster i en konsert på Alexanderteatern i Helsingfors. Heikki Kossi, med en Louisiana Red-dokumentär i bagaget, filmar evenemanget för TV- och DVD-utgivning.

*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

