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HEJ, mitt i sommaren!

STÄNGT 31/7 – 3/8

Rättelse: I Nyhetsbrev 150531 blev det fel sidantal i Olle Johanssons bok En skivsamlares memoarer. 305
sidor har den.
Blues & Rhythm har utkommit med nummer 300. Congratulations! Där finns artiklar om Blues Boy Kingdom
Records, Jay McShann, The Fantastic Violinaires, Jamell Richardson (ung svart Mississippimusiker) stor
genomgång av Bear Familys Slim Harpo-box och en hel del annat.
Ny månadens skiva:
”40 years LIVE”
Pama 150501
100:Båten/ Därför står jag här och glor/ You ought to be ashamed/
The crawl/ Telephone blues/ My backscratcher/ Found love/
Switchblad/ I´m tore down/ Looking forward to that morning/ She
loves another man/ Swear to tell the truth
Inspelad live i Blomstermåla Folkets Hus vid 40th Year
Anniversary concert 4/10 2014.
”Nya” och gamla medlemmar i Mönsterås Bluesband (äldsta
bandet i landet?) + gäster som Sven Zetterberg, Knock Out
Greg, Pelle Lindberg m fl.

Ny bok: I´ve been out there: On the road with legends of rock´n´roll, skriven av Grady Gaines with Rod
Evans. Gaines var saxofonist i Little Richards band under dennes storhetsår, och spelade även med många
andra. Boken är inbunden, illustrerad, och kostar 295:-.
Det var häftigt att se hur vital 90 år unge Henry Gray var vid Mönsterås Blues Festival, och vilken spelglädje
han hade. Henry hade 75 minuter, men efter extranumret fick Bob Corritore hejda Gray, som annars hade
fortsatt spela, gud vet hur länge. Han har en ny skiva ute nu: The Henry Gray/Bob Corritore sessions Vol.1:
Blues won´t let me take my rest. Verkligen en dubbel-tydlig titel. Delta Groove är skivbolaget.

Fat Possums första blues-CDsamling nu på VINYL. 11 låtar med 9
artister; bl a T-Model Ford (bilden),
R.L. Burnside, Junior Kimbrough,
Paul ”Wine” Jones.
FP 803121. Border Music är svensk
distributör. Pris 210:-

Det är full fart på festivalsäsongen.
Smokestack har varit i Tidaholm, Mönsterås
och nu senast i Åmål. Till helgen är det
Kristinehamn och sista lördagen i juli är vi i
Norrtälje. Det har varit många fina
framträdanden; i Åmål var nog Ladies Got
The Blues och Bobby Rush topparna för mig.
T v Bobby Rush, iförd klädsam
Jeffersonkeps, och Jeffersonmedarbetaren
Ingemar Karlsson. 82-år unge Bobby gjorde
en grym show; en timme och en kvart var det
längsta uppträdandet i Åmål. Nästa dag flög
han och bandet till New York för ett
uppträdande där!
Heder till promotor Nils Lönnsjö, som
vågade satsa på att ta över ”The King of the
Chitlin´ Circuit”, som MC:n presenterade
honom. Nästa år är det 25-årsjubileum för
Åmål´s Blues Fest, och Nils har lovat att det
blir en alldeles extra festival.

Shemekia Copeland är tillbaka hos Alligator Records och 11 september är det USA-release för Outskirts of
love. Förutom originallåtar gör hon sina tolkningar av bl a Solomon Burkes I feel a sin coming on, Creedence
Clearwater Revivals Long as I can see the light, Albert Kings Wrapped up in love again och Jessie Mae
Hemphills Lord help the poor and needy.

Smokestack
kommer att vara

STÄNGT
några dagar runt
månadsskifter juliaugusti, när jag bl a
ska bevista konserten här bredvid.
Austinbasisten
Eddie Stout är
tillbaka med en

TEXAS BLUES
CARAVAN
Ray Reed fick
förhinder, så i stället
får vi se Milton
Hopkins, B.B. Kings
mångårige kompgitarrist (och kusin
med Lightnin´
Hopkins).
2012 gav Eddie
Stout på sitt
skivbolag Dialtone
ut en kritikerrosad
CD med Milton
Hopkins & Jewel
Brown.
Eddie Stout har
även gett ut skivor
med Andrea
Dawson och
Birdlegg.

Bland skivor på väg in nu kan nämnas Staple Singers Freedom Highway complete, nye retrosoulsensationen
Leon Bridges´ Coming home, en ny volym i Boppin´ by the bayou-serien: Rock me mama!, Henry Gray & Bob
Corritores´ Blues won´t let me take my rest (fantastiskt se 90-årige – där ligger du allt i lä, Bobby Rush! –
Henrys framträdande i Mönsterås tillsammans med Corritore!) och Ronnie Earls (med blåsare i gammal god
Roomful of Blues-anda) Father´s Day.

Smokestack kommer att hålla stängt 12-26 augusti. Då kommer jag att vara i Mississippi, och bland annat vid
denna festival i Jackson. Då får jag se Bobby Rush igen (och förhoppningsvis har jag med mig hem hans
kommande akustiska bluesskiva) och återse min vän och favorit Dorothy Moore.

