Blues Heaven den 1. & 2. november i Arena Nord Frederikshavn offentliggør ikonisk
headliner og åbner op for salg af dagsbilletter.
Det er nu 14. gang Danmarks største og flere gange prisvindende festival Blues Heaven leverer et musik program
af meget høj standard og med en bred vifte af stilarter fra flere Blues Music Awards og Grammy vindende
kunstnere. Fundamentet for endnu en fantastisk og hjertevarm oplevelse, der opstår når synergien mellem
publikum og musikere forenes. I fjor tiltrak festivalen publikum fra 17 forskellige lande, og alle hoteller samt Airbnb
overnatnings-muligheder i det nordjyske var udsolgt et halvt år før festival start.
Kenny Wayne Shepherd Band
I snart 25 år har albumaktuelle Kenny Wayne Shepherd defineret blues-rock’n’roll. Han er både dybt anerkendt
som albumartist og har samtidig opnået stor respekt for sine live optrædener, som en af de mest talentfulde og
karakteristiske guitarister i sin generation. Shepherd har solgt millioner af albums verden over, modtaget fem
GRAMMY® nomineringer, to Billboard Music Awards, to Orville H. Gibson-priser, Blues Foundation’s Keeping The
Blues Alive-pris og to Blues Music-priser. Syv gange er hans blues albums gået nr. 1 på hitlisten, han har turneret
med bl.a. B.B. King, Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd, Aerosmith og Eagles.
Tidligere er 8 navne annonceret og yderligere 2 tunge blues artister vil blive offentliggjort senere:
Shemekia Copeland (1979) blev i 2011 kronet som arvtager til den officielle Koko Taylor “QUEEN OF THE
BLUES” titel på Chicago Blues festival, foran 90.000 begejstrede publikummer. Dette vokale kraftværk er i år
nomineret i hele fire BMA kategorier, bl.a. er sangen "Ain't Got Time For Hate" nomineret som Song of the Year. Ud
af de 31 gange Shemekia har været nomineret, har hun vundet de 8.
Joe Louis Walker (1949) med 30 pladeudgivelser og utallige prestigetunge festivaloptrædener, betragtes Joe
Louis idag, som en af de absolutte legender i branchen. Sidste år blev Joe Louis fejret for sine 50 års virke som
professionel musiker. Han har tilmed en plads i den eftertragtede eksklusive klub Blues Hall Of Fame. Hele 55
gange har denne sande virtuos været BMA nomineret og 5 gange er han løbet med prisen.
Chris Cain (1955) Verdens bedste B.B. King fortolker, der tillige mestrer klaver, basguitar, klarinet og saxofon. Har
til dato udgivet 12 albums. Senest blev han nomineret i 2 BMA kategorier, Guitar Player of the Year, Best
Contemporary Blues Album, samt Blues Blast Awards Best Males Blues Artist. Joe Bonamassa siger om Chris
"One of my favorite, and criminally underrated blues players of all time. Chris has influenced me for as long as I
owned a guitar. Tone, and magic phrasing".
Toby Lee (2005) Denne unge engelske sensation har opnået langt over 300 millioner visninger på de sociale
medier. Han er udnævnt til UK Young Blues Artist Of The Year i 2018. Toby har tidligere været gæsteguitarist og
delt scene med storheder som Buddy Guy, Peter Frampton, Billy “ZZ Top” Gibbons og Walter Trout. Toby har
de sidste 2 år beriget Blues Heaven med sit unikke spilletalent, som gæsteoptræder. I år kommer han med sit helt
nye The Toby Lee Blues Band og denne gang i en timelang koncert.
Thornetta Davis (1963) er en blues og soul sangerinde der i 2004 og 2006 vandt Detroit Music Awards priserne
Outstanding Blues Artist. Samt Outstanding Blues/R&B Vocalist i 2004, 2006, 2010, 2011 og 2014.
Thornetta har opnået international berømmelse, og vandt INTERNATIONAL SONGWRITING COMPETITION
(ISC) for "Best Blues Song" (I Believe Everything Is Gonna Be Alright) i 2018 samt modtog den prestigefyldte
franske La Academie du Jazz Award for" Best Blues Album «Honest Woman» samme år.
Curtis Salgado fra Portland, Oregon som har vundet Blues Music Awards 9 gange.
Nick Moss Band fra Chicago, der i år er nomineret til hele 5 Blues Music Awards.
Tad Robinson fra New York som har fået hele musikverdenens opmærksomhed med sine 8 BMA-nomineringer.
Blues Heaven er en internationalt prisvindende og meget respekteret bluesfestival, der i 2018 blev kåret som
”International Festival of the Year” af det hæderkronede franske online-magasin Zicazic. og i januar 2019 blev
udnævnt som ”2nd Best Festival in the World” af det polske tidsskrift Twój Blues’ læsere. I marts 2019 modtog
Blues Heaven arrangør Peter Astrup den nordjyske Toneværk pris, der uddeles til en musikalsk banebryder, med
prisen fulgte desuden kr. 20.000. Tilmed vandt Peter Astrup i august sidste år, den nyoprettede Danish Music
Award pris "Årets Hoochie Coochie Man”.
www.bluesheaven.dk for info om billetter, artisterne, transport og overnatning.
Fredag 1. Nov.
Lørdag 2. Nov.

18:00 - 01:00 (Dørene åbnes 16:00)
17:00 - 01:00 (Dørene åbnes 16:00)

Lørdags-billet
Fredags-billet
Weekend-billet

DKK 560,DKK 660,DKK 960,-

VIP lørdags-billet
VIP fredags-billet
VIP weekend-billet

DKK 1.165,DKK 1.265,DKK 2.065,-

(VIP billetter er inkl. 3 retters menu med øl/vin ad libitum)
Eksl. billetgebyr 30,Blues Heaven • Arena Nord • Harald Nielsens Plads 9 • DK-9900 Frederikshavn • +45 4063 2400 • info@bluesheaven.dk

