"Talkin’ Blues" – Where Stars Meet and enjoy an American Brunch
Lør. 4. Nov. Kl. 10:30 – 11:30 Restaurant Panorama, Hotel Jutlandia i Frh.
Publikum oplever oftest stjernerne, når de står i projektørenes skarpe lys på scenen, synger og fyrer soloer af,
men i forbindelse med festivalen Blues Heaven i Frederikshavn, den første weekend i november kan man
komme endog meget tæt på nogle af stjernerne. Festivalen introducerer nemlig ”Talkin’ Blues" – Where Stars
Meet and enjoy an American Brunch. Her kommer publikum til at sidde ansigt til ansigt med bl.a. festivalens
hovednavn Wee Willie Walker, Rick Estrin, Kid Andersen og unge guitar sensation Toby Lee der kommer over fra
England og giver sine første koncerter på det europæiske kontinent. Den 12-årige har måttet have fri fra skole
og tv optagelser for at kunne være med. Bemærkelsesværdigt er også at mere end 100.000 følger ham på de
sociale medier og tilmed med hele 61 millioner klik på FaceBook og YouTube.
-På Blues Heaven forsøger vi at give publikum nogle ekstra oplevelser, som de ikke får på andre festivaler, siger
Peter Astrup. Det er oplagt at tænke ”Talkin’ Blues”, når vi i forvejen har den karismatiske amerikanske
bluesstemme Big Llou Johnson indskrevet som konferencier på festivalen. Han bliver vært for denne blues-snak,
som stjernerne heldigvis er meget åbne overfor. Det hele foregår på toppen af Hotel Jutlandia i Restaurant
Panorama, der jo netop har sloganet ”Where Stars Meet”. Nu kan man i sandhed sige, at publikum får lejlighed
til at møde og have samtale og spørgsmål med stjernerne på toppen af Frederikshavn.
Big Llou Johnson – kendt som ”The Man With The Golden Voice” – påtager sig rollen som formidler af
blueshistorierne fortalt af den kun 12-årige opkomling Toby Lee fra England og af stjernerne Rick Estrin og 76årige Wee Willie Walker, Kid Andersen, som også sidder i panelet i Restaurant Panorama.
-Det bliver blues-snak på højeste plan, smiler Peter Astrup, som ikke mindst ser frem til den dynamik, der kan
opstå omkring mødet mellem den 12-årige Toby fra Oxfordshire og den 76-årige soul legende fra Memphis, Wee
Willie Walker. Norske Christoffer ”Kid” Andersen kan fortælle sin historie om, hvordan han som 21-årig tog
fra Larvik området i Norge til USA for hurtigt at blive en del af den amerikanske west coast-blues. Kid mødte
Willie, og så var der lagt op til et af de største comeback i nyere tid i soulblues verdenen. I fjor kunne Willie
notere sig for tre blues-awards i USA: Best Comeback Artist, Best Blues Album og Best Soulsinger.
Unge Toby Lee, vil også have ørene stive, når en af de yngre legender, 67-årige Rick Estrin, fortæller sin
historie. Og det hele går såmænd op i en højere enhed, for netop Rick Estrin og Kid Andersen har spillet
sammen i bandet Rick Estrin and The Nightcats de seneste 10 år.
”Talkin’ Blues" finder sted lørdag formiddag den 4. november – eller lørdag morgen rettelig, for kl. 10.30 er uden
tvivl morgen for både musikere og publikummer, der har dyrket deres fælles interesse for blues og soulmusikken
i Arena Nord det halve af natten inden.
Umiddelbart efter arrangementet fortsætter Blues Heaven med endnu et tiltag, der ligger udenfor den egentlige
festival. Her bliver der nemlig et par timers Bluesjam på Freddy’s Bar, hvor stjernerne fra Kilborn Alley Blues
Band med Mike Ledbetter og Toby Lee er jamværter med diverse gæstesolister.
-Vi har altså to arrangementer i dagtimerne lørdag, og det er vi rigtig glade for, fordi det er oplevelser, som
gæsterne ikke forventer at få, fortæller Peter Astrup. Den slags kan lade sig gøre i netop Frederikshavn, hvor alt
– Arena Nord, Restaurant Panorama, Freddy’s Bar og hotellerne – ligger indenfor gå-afstand. Og så er der
samtidig tid til, at publikum kan se en del af den smukke by og gæste byens handelsliv. Jo jo, Blues Heaven
festivalen fører meget med sig.
Dato:
Lokalitet:

Lørdag 4. November 2017
kl 10:30 - 11:30 (dørene åbnes kl 10:00)
Restaurant Panorama, Hotel Jutlandia, Havnepladsen 1, 9900 Frederikshavn

Titel:
”Talkin’ Blues" – Where Stars Meet and enjoy an American Brunch
Hosted by: Big Llou Johnson / Willie Walker / Rick Estrin / Kid Andersen / Toby Lee.
Kapacitet: 150 siddende gæster
Dkr 250,- €35.- $40,- Inkl. The-american-way-brunch, kaffe og te.
Bestilling: h"p://www.bille"en.dk/event/68805
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