Blues Heaven, 1. & 2. november i Arena Nord
Frederikshavn offentliggør endeligt program
Det er nu 14. gang Danmarks største og prisvindende blues og
soul festival leverer et musikprogram af enestående høj kvalitet.
Fundamentet er nu igen lagt for den fantastiske og hjertevarme
oplevelse, der altid opstår når det musikelskende publikum og
de primært amerikanske Blues Music Awards (BMA) vindende
stjerner mødes. Sidste år tiltrak Blues Heaven publikum fra 17
forskellige lande og samtlige af byens hoteller, var udsolgt flere
måneder før festivalen.
9 internationale bands er allerede blevet annonceret (se nederst), og nu er disse syv navne
tilføjet for at fuldføre programmet:
The Fabulous Thunderbirds med The King of Blues Harmonica: Kim Wilson (f. 1951) i front er
et af verdens største og mest respekterede blues bands. Efter 10 års fravær kommer de endelig
tilbage til Danmark. Dette populære Texasband har udgivet over 25 albums og været med til at
præge blues og rock verdenen, siden deres banebrydende albumdebut i 1979.
Mike Sanchez (1964) pianist og sanger er indbegrebet på “British Dynamite”. I 1984 var han den
karismatiske skaber af Big Town Playboys, der var utroligt populære overalt i Europa. Mike har
bl.a indspillet med guitar fænomenet Jeff Beck og ex Rolling Stones bassist Bill Wyman’s band
The Rhythm Kings, hvor han igennem mange år var den bærende kraft.
Ian Siegal (1971) Har optrådt i 35 lande, og har optaget et live-album i Royal Albert Hall. Ian er
eneste ikke-amerikanske, der to gange har fået prisen MOJO Blues Album of the Year, samt 11
britiske og europæiske priser.
IDMC, gospelkoret fra London fejrer i år 25-års jubilæum. Koret tæller 15 medlemmer og de har
udgivet ni albums. Koret har optrådt med Luciano Pavarotti og ved OL i 2012, samt Queen
Elizabeth’s 60-års jubilæum som regent.
Blues Beatles er Brasiliens populære bluesrock band. Efterhånden er hovedparten af koncerterne
booked i USA. Blues-fans vil blive overraskede over hvor meget blåt, der er i Beatles. Det her er
ikke kopier, men fortolkninger.
Kenny "Blues Boss" Wayne. (1944) Ingen boogie-woogie klaverbokser rammer tangenterne
med samme følelse og han hedder ikke "Blues Boss" uden grund. Han startede som barnestjerne
i sin fars kirke i New Orleans.
The Bender Brass opstod på Blues Bender festivalen i Las Vegas. Hornsektion tilbydes alle
bands, der kommer til festivalen. TBB spiller nu mere end 20 shows på de største festivaler i USA
og leverer de krymmel på lagkagen.
Følgende bands blev annonceret tidligere:
Kenny Wayne Shepherd Band (1977) I snart 25 år har albumaktuelle KWS defineret bluesrock’n’roll. Han er en anerkendt albumartist, som samtidig har opnået enorm respekt for sine live
optrædener. Han er en af de mest talentfulde og karismatiske blues-rock guitarister i sin
generation.
Shemekia Copeland (1979) foran 90.000 begejstrede publikummer blev Shemekia i 2011 kronet
som arvtager til den officielle Koko Taylor “QUEEN OF THE BLUES” titel på Chicago Blues
festival. Dette vokale kraftværk er i år nomineret i fire (BMA) katagorier og gennem årene er
Shemekia blevet nomineret 31 gange.

Joe Louis Walker (1949) med 30 udgivelser og utallige prestigefyldte festivaloptrædener er Joe
Louis er en af de absolutte legender i branchen. Hele 55 gange har denne virtuos været BMA
nomineret til disse fornemme priser.
Curtis Salgado (1954) har vundet BMA 9 gange. Han var forsanger for Robert Cray, Roomful Of
Blues, Steve Miller og Santana. Curtis inspirerede John Belushi til «Blues Brothers» filmene som
John Landis udødeligjorde.
Nick Moss Band (1969) fra Chicago er i år nomineret til 4 BMA. Best Band of the Year, Best
Album, Best Traditional Blues Album og Best Harmonica Player (Dennis Gruenling). Ialt har de
været nomineret til 22 priser!
Thornetta Davis (1963) Blues og soul sangerinde der i 2004 og 2006 vandt BMA priserne som
Outstanding Blues Artist. I 2018 modtog Thornetta den prestigefyldte franske La Academie du
Jazz Award for "Best Blues Album.
Chris Cain (1955) Verdens bedste B.B. King fortolker, som har udgivet 12 albums. I år er han
nomineret i 2 BMA kategorier. Joe Bonamassa siger "One of my favorite, and criminally
underrated blues players of all time”.
Tad Robinson (1956) har opnået 8 BMA-nomineringer og udgivet 6 roste albums. En
gudsbenådet sanger, skolet af Al Green og Sam Cooke. Med er heavyweight Alex Schultz som
bl.a. var leadguitarist 7 år for Rod Piazza.
Ian Siegal (1971) Har optrådt i 35 lande, og har optaget et live-album i Royal Albert Hall. Ian er
eneste ikke-amerikanske, der to gange har fået prisen MOJO Blues Album of the Year, samt 11
britiske og europæiske priser.
Toby Lee (2005) Denne unge engelske sensation har over 350 millioner visninger på de sociale
medier. Toby har de sidste 2 år beriget Blues Heaven med gæsteoptrædener med de største
stjerner. I år kommer han med sit nye Toby Lee Blues Band.
Blues Heaven er den prisvindende festival, der i 2018 blev kåret som ”International Festival of
the Year” af det franske online-magasin Zicazic. Arrangør Peter Astrup vandt den nyoprettede
Danish Music Award pris "Årets Hoochie Coochie Man”. I januar 2019 blev Blues Heaven
udnævnt som ”2nd Best Festival in the World” af det polske tidsskrift Twój Blues’. I marts
modtog tilmed Peter Astrup Toneværk prisen, med fulgte kr. 20.000.
Billet priser fra kr 595,- www.bluesheaven.dk for info om billetter, kunstnerne mm.
Fredag 1. Nov.
Lørdag 2. Nov.

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