Fre. 3. og lør. 4. november, bliver Frederikshavn Bluesfestival til ”BLUES HEAVEN”
Efter flere år med et tætpakket “Det Musiske Hus” flytter festivalen 700 meter op af vejen til
mægtige ARENA NORD. Barren og ambitionerne er nu hævet op til øverste de luftlag.
“BLUES HEAVEN” stemningen og atmosfæren opstår som sædvanligt når det indlevende publikum og de
specielt udvalgte prisvindende musikere og sangere samles. I alt inviteres 14 bands, hvoraf de 7 aldrig
tidligere har gæstet Danmark! Hele 11 bands er fra blues & soulmusikkens moderland USA, og alle skaber
de rammen om et overflødighedshorn af blues, soul, rock og boogie woogie i verdensklasse.
Øverst på plakaten findes Wee Willie Walker, den 76-årige legendariske soulsanger, der kommer som
vinder med hele tre 2016 music awards i bagagen! “Best comeback artist”, “Best blues album” og “Best
soul singer”. Willie besidder den fløjlsbløde stemme, der straks leder tankerne hen på Otis Redding, Al
Green, Sam Cooke og Ray Charles. Han tropper op med sit “All Stars Soul Revue Orchestra” der består af
12 m/k på scenen og som bl.a. tæller en hornsektion med 4 blæsere og 3 farvede backup sangerinder.
Lyden fra det unikke Hammond B3 orgel med tilhørende roterende Leslie højttaler har også en stor rolle i
dette lydunivers. Altså den helt store pakke, hvor alle stemmerne og samspillet med de fantastiske
musikere, giver kuldegysninger over hele kroppen.

**Special Guest** Netop bekendtgjort! Verdens yngste guitar fænomen Toby Lee kommer også! Den
kun 12-årige dreng har allerede samlet forbløffende 100.000 følgere på de social medier og har over
61 millioner besøg på Facebook og YouTube. Toby Lee er inviteret med på scenen af flere af
festivalens top artister og Toby vil deltage i andre events også: Det første “Talkin’ Blues & Brunch”
tidlig lørdag formiddag kl 10:30 11:30 på Restaurant Panorama, på toppen af Hotel Jutlandia. Derefter
fortsætter løjerne ved middagstid på Freddy’s Bar med Kilborn Alley Blues Band og de andre af
festivalens musikere, der har mulighed for at passe det ind.
Alle musikelskere, og dem som tidligere er rejst til festivalen fra ikke mindre end 9 forskellige lande, kan
glæde sig til fortsættelsen af de første 11 fantastiske år af det, der betragtes som en af de mest ansete og
respekterede blues og soul festivaler i Europa.
Arrangør Peter Astrup fra Blues.dk udtaler “Et dusin antal år, det forpligter! Så i den første weekend i
november kommer der igen nøje udvalgte artister, der matcher tidligere legender som bl.a. Peter Green,
Johnny Winter, Gary Moore, Dr. John og Walter Trout plus de 100-vis af andre, der tidligere har givet
publikum utallige mindeværdige oplevelser”. Og arrangøren fortsætter: ”At beskrive en festivals
totaloplevelse, kan være taknemmeligt med ord. Blues Heaven har en beskrivende præsentations video
https://youtu.be/TnQIohT2v18. Her kan alle ved selvsyn erfare at de udvalgte artister, er i en helt anden
liga, end dem der normalt opleves på disse breddegrader. Begivenheden er meget mere end “blåt” musik,
og det bliver med garanti en fantastisk opdagelse af nyt spændende svingende blues, soul og rockmusik i
alle dens herlige afskygninger, og selv den mest kræsne fan må overgive sig.”
Det hele formidles af Big Llou Johnson “The man with the Golden Voice”. Udover at speake årets
promotion video, flyver den 150 kg tunge entertainer ind direkte fra Hollywood. Big Llou som konferencier
på Blues Heaven, det er en uvirkelig drøm. Big Llou har stemmen og attituden der er synonym med
amerikansk kultur og han er konferencier på de allerstørste festivaler og events “over there”. Han speaker
tilmed for verdenskendte firmaer som McDonalds, Mercedes, Warner Bros. Lucas Films og Play Station og
nu kommer han endelig til Europa og han skal på fornemmeste vis guide publikum gennem de 14
prisvindene bands. Llou er også værten ved eventet “Talkin’ Blues & Brunch” tidlig lørdag formiddag, med
Wee Willer Walker, Rick Estrin, norske Kid Andersen og den 12-årige Toby Lee.
Check hjemmesiden www.bluesheaven.dk for artist og konferencier omtaler, promotion-filmen, spilletider,
dags og weekends billetter. Kombi billetter med hotel, VIP-billetter og transport muligheder.
• Arena Nord • Harald Nielsens Plads 9 • 9900 Frederikshavn • Danmark
• Fredagsbillet: Dkr. 365,- + gebyr
• Lørdagsbillet: Dkr. 465,- + gebyr
• Weekendbillet: Dkr. 665,- + gebyr
• Fredag 3. Nov. Kl. 19:00 – 01:00
• Lørdag 4. Nov. Kl. 16:00 – 01:00
• 15 timers musik på 2 scener
• I alt 14 bands, deraf 11 fra USA, 3 fra Europa - 7 bands har dk debut
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