Blues Heaven festivalen 6. & 7. november i Frederikshavn offentliggør de
3 første navne og lancerer Early Bird billetter med stor rabat.
Det er nu 15. gang Danmarks største og multi-prisvindende bluesfestival “BLUES HEAVEN” leverer den
fantastiske stemning og hjertevarme atmosfære, der altid opstår når publikum og de prisvindende musikere
og sangere mødes. I fjor tiltrak festivalen publikum fra ikke mindre end 17 forskellige lande og alle hoteller
samt i det nordjyske område var totalt udsolgt et halvt års tid før festivalen. Trafikselskabet NT har gennem
adskillige år indsat ekstra tog og busser til at bringe de mange tilrejsende til Blues Heaven.
Festivalen i Arena Nord offentliggør nu 3 af blues og soulmusikkens største navne og der er besparelser på
kr. 100,- på weekend billetten og hele kr. 285,- på VIP weekendbilletten. (VIP billetter er inkl. 3 retters luxus
menu med øl og vin ad libitum) Disse tilbud fås ved at benytte sig af Early Bird-tilbuddet på festivalens
hjemmeside www.bluesheaven.dk inden 1. maj.
Det er lykkedes at booke den 86 år unge legende Bobby Rush. Sangeren, guitaristen og
mundharpespilleren med tilnavnet ”The Master of Southern Blues”, modtag i 2017 en GRAMMY Award i
kategorien Best Blues Album for albummet »Porcupine Meat«. Bobby er igen i år nomineret til endnu en
GRAMMY for sit seneste album »Sitting On The Top Of The Blues« Men længe inden disse anerkendelse,
var Bobby Rush blevet en ægte blues legende, med over 70 særdeles aktive år i bagagen. Bobby har mere
end 360 indspillede numre i bagkataloget, og er medlem af Blues Hall of Fame, samt vundet 12 Blues Music
Awards.
Tommy Castro trækker den dybeste blues eller spiller den ultimative soul guitar en af de få legendariske
blues og rockgiganter, og som virkelig kan sætte gang i publikum. Tommy er guitarist, vokalist samt
sangskriver, indtil videre er det blevet til 15 albums, der spænder fra soul, R&B til den hotteste blues og fyrig
rock 'n' roll. Han er en performer, med hele verden som sin platform, han har modtaget 6 Blues Music
Awards, inklusiv den eftertragtede B.B. King Entertainer Of The Year Award.
22-årige Jontavious Willis voksede op i Georgia, hvor han sang gospel i Mount Pilgrim Baptist Church
sammen med sin bedstefar. Nu hyldes ham som den nye store stemme i det 21. århundrede indenfor
akustisk blues. Hver generation fostrer en ung bluesman og sender stød og chok bølger gennem bluessamfundet. Jontavious Willis har bare den effekt på mennesker.
Blues Heaven er en internationalt anerkendt bluesfestival der i 2018 blev kåret som ”International Festival
of the Year” af det hæderkronede franske online-magasin Zicazic og i januar 2019 udnævnt som ”2nd Best
Festival in the World” af det polske tidsskrift Twój blues’ læsere. Tilmed vandt Blues Heavens arrangør
Peter Astrup sidste år den nyoprettede pris under Danish Music Award som ”Årets Hoochie Coochie Man”.
Her i Januar 2020 drager Peter Astrup til Memphis, for at modtage årets ”Keeping the Blues Alive” pris
som hvert år uddeles af den verdensomspændende organisation The Blues Foundation. Denne pris anses
som den største der kan opnås af en ikke musiker, og som kun 3 gange tidligere er tildelt en person udenfor
USA.
Se hjemmesiden www.bluesheaven.dk for info om Early Bird weekend billetter og VIP billetter,
Fotos kan hentes her: www.bluesheaven.dk/presse
Fredag 6. Nov.
Lørdag 7. Nov.

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

EARLY BIRD - før 1. maj.
Weekend-billet
DKK 890 SPAR KR 100
VIP weekend-billet
DKK 2.145 SPAR KR 200

Normalpris billetter og dagsbilletter sælges efter 1. maj.
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