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STÄNGT 5-24 OKTOBER
MÅNADENS SKIVA november kommer att bli The blues has got me med Eddie King & Mae Bee May.
Faktiskt en LP som kom 1987 på Double Trouble (recenserad i Jefferson 87), en av det årets bästa LP i mitt
tycke. Chicagoblues med bra sång och ett bra band. Vi har nu möjlighet att sälja CDn (med extra låtar) för 90:”så länge lagret räcker”. Labeln är Black Magic.
I Sverige har vi bara sett Eddie King (Milton) en gång; då han var gitarrist i Koko Taylor & Her Blues
Machine på en Stockholms Jazz & Blues Festival på Skeppsholmen på 1990-talet.
När LP:n kom: Juke Blues: ”I wasn´t expecting too much - - - But wow… is this ever good! - - - Mae
Bee May´s conficence and dynamic style caught me completely off guard.”
Tony Burke i Blues & Rhythm: ”…he retains a razor-sharp edge to his guitar and a down-home feel
to his voice - - - A tremendous debut album.”

************
Tävlingen i förra nyhetsbrevet vanns av Rune Larsson, Strängnäs, med Jimmy Thorell, Kalmar, tätt i hälarna.
Grattis!
Living Blues har spårat senaste numret till Miami, sedan är paketet verschwunden. Jag tar med mig ett gäng
hem från Jackson.
Från Jackson tar jag också med mig lite skivor från Malaco med Mr Sipp, JJ Thames och Grady Champion.

2017 års kalender m. CD
kan beställas. Prel. 200:- +
porto.

82-årige (eller däromkring) Bobby Rush har ny CD på Rounder, Porcupine meat, som mycket väl kan vara
hans bästa någonsin, tycker Living Blues. Bobby är också galet aktiv med spelningar. I oktober turnerar han på
östkusten men gör en avstickare till King Biscuit Blues Festival och nu på lördag ska jag se honom på Mules
Blues Fest i Marks, Mississippi. Övriga deltagande där går inte av för hackor heller: Super Chikan, Bill ”Howl-NMadd” Perry, Christone ”Kingfish” Ingram m fl. En gospelscen finns också. Ska verkligen bli kul.
Notodden är alltid på tårna; nu ger Bluestown Records ut CDn Notodden Mississippi, med inspelningar från
festivalen med artister som ”Honeyboy” Edwards, Rita Engedalen, Lazy Lester, Pinetop Perkins m fl.
Intresset för southern soul/blues är ju minimalt i Skandinavien (kanske något större nere på kontinenten med
Porretta Soul Festival t ex), men kanske kan det ändå vara motiverat att ibland glänta på dörren till den svarta
bluesen i USA – om inte för annat än att hålla sig informerad om vad som tilldrar sig i bluesvärlden.
Så här på avstånd kan man t ex göra det via klatchiga – och för all del plottriga – posters en masse på

http://bigk9.net/index.html.

Tyvärr är kvinnliga
artister satta lite på
undantag vid dessa
soul-blueskonserter;
det är de manliga
artisterna som drar
den stora kvinnliga
publiken. T v i alla fall
en show med en
kvinna i huvudrollen,
Sweet Angel. Läs
intervju med henne i
Jefferson nr 161.

”Deep soul” är ju ett allmänt
förekommande begrepp, men ”deep
blues” hör man inte så ofta som en
vedertagen genrebeskrivning. Men är
det någon man kan applicera det
begreppet på så är det Lurrie Bell,
som haft en del vågdalar att jobba sig
upp ifrån i sitt liv. Han har en ny CD på
Delmark, Can´t shake this feeling.
Lurrie t v på releaseparty för Guy
Kings (t h) CD Truth. I mitten trängs
Richard Shurman, som producerat
bådas album.
Foto: Straight outta Löfgren

En artist som gått bort, som också var ”deep” så hälften hälften hade räckt, var Jimmy Dawkins (1936-2013).
En stor favorit hos mig, så häromkvällen tittade jag på den JSP gett ut, West Side Chicago blues, inspelad vid
en konsert i Wales 2000. Jag är fascinerad och fastnaglad; Dawkins spelar och sjunger som om det gällde livet
(ser det ut som) med en skrämmande intensitet. En helt annorlunda Dawkins möter vi i den fina halvtimmesintervjun efter konserten. Living Blues tippar att den kommer att ligga i topp bland DVD under 2016.

