Blues Heaven festivalen 6. & 7. november i Arena Nord, Frederikshavn offentliggør 15
prisvindende amerikanske kunstnere og forlænger Early Bird rabatten indtil 1. juni.
Det er nu 15. gang Danmarks største og multi-prisvindende blues og soul festival 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 17 lande og alle hoteller i det nordjyske område var totalt udsolgt mange måneder før.
Trafikselskabet NT har gennem flere år indsat ekstra tog og busser for at bringe de mange tilrejsende til festivalen.
Festivalen med de 3 scener i Arena Nord offentliggør nu 15 af blues og soulmusikkens største navne og besparelserne
på weekend og VIP billetterne er forlænget indtil 1. juni.
Hovednavn i år er 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 i år nomineret til endnu en Grammy for sit seneste album »Sitting On The Top Of The
Blues«. Med over 70 særdeles aktive år i bagagen, har Bobby mere end 360 indspillede numre i bagkataloget og er
medlem af Blues Hall of Fame, samt vundet 12 Blues Music Awards (BMA).
Sanger og bassist Danielle Nicole var i mange år medlem af Trampled Under Foot. Hun gik solo i 2015 og vandt BMA
prisen, Bassplayer of The Year, dengang som den første kvinde. I fjor modtog hun 2 BMA. I år er hun Grammy nomineret
med »Cry No More« albummet. Hendes vokalpræstationer sammenlignes med Etta James og Aretha Franklin.
75-årige John Primer And Real Deal Blues Band, en ægte Chicago Blues Living Legend med 2 Grammy nomineringer
og snesevis af BMA priser. John var i 4 år guitarist i Muddy Waters Band, indtil dennes død i 1983, derefter 14 år hos
Magic Slim inden han gik solo i 1995. Han har bl.a. optrådt og indspillet med BB. King, Ray Charles og Chuck Berry.
Tommy Castro & The Painkillers trækker den dybeste bluessoul guitar og er en af de få som virkelig kan sætte gang i
publikum. Tommy er guitarist, vokalist og sangskriver. Indtil videre er det blevet til 15 albums. Han har modtaget 6 BMA.
Larry “Mud” Morganfield er den ældste søn af blues-pioneren Muddy Waters, der er næppe andre nulevende sangere
der kan fortolke faderens “Holy Grail” sangkatalog som Larry. Han har besøgt alle Europa største bluesfestivaler.
Johnny Rawls en 69-årig Mississippi soul-blues-legende. Faktisk blev udtrykket “Soul blues” opfundet for at beskrive
hans musik. Johnny er tildelt flere ”Soul Blues Album of the Year” og ”Soul Blues Male Artist of the Year” priser.
Lil’ Ed & the Blues Imperials. Sydende slide-guitar, stor stemme og vilde hæsblæsende shows er hvad Chicagobluesmusiker Ed Williams står for! Lil’ Ed har udgivet 10 albums på Alligator Records, verdens største blues selskab.
22-årige Jontavious Willis hyldes som den nye store stemme i det 21. århundrede indenfor akustisk blues. Hver
generation fostrer en ung bluesman der sender stød og chokbølger gennem blues-samfundet.
The Bender Brass, er USA’s bedste og mest sammenspillede hornsektion, bestående af tenor og barytonsax, trumpet
og trombone. Kvartetten er igen i år en unik mulighed for de bands der ønsker at tilføje en ekstra dimension til musikken.
Bruce Katz & Giles Robson, legendarisk pianist og prisbelønnet mundharpespiller. Feststemte træk-harmonikaspiller
og sanger Johnny Sansone fra New Orleans spiller op til party. Corey Dennison Band leverer soulful blues fra Chicago.
Trudy Lynn, 73-årige blues og soul sangerinde fra Houston har udgivet 20 albums. Mundharpe-virtuosen R.J. Mischo,
bakkes op af Tomi Leino Band. Og endelig er 40-årige sangerinde Kat Riggins fra Miami tilbage. Kat var kæmpe succes
på Blues Heaven i 2017.
Blues Heaven er en anerkendt festival der i 2018 blev kåret som ”International Festival of the Year” af det franske
online-magasin Zicazic og i januar 2019 udnævnt som ”2nd Best Festival in the World” af det polske tidsskrift Twój
Blues. Tilmed vandt Blues Heaven’s arrangør Peter Astrup ”Årets Hoochie Coochie Man” i 2018 under Danish Music
Award. I januar 2020 modtog Peter årets pris ”Keeping the Blues Alive” i Memphis. Denne pris anses som den
ypperste der kan opnås af en ikke musiker, og er kun 3 gange tidligere tildelt en person udenfor USA.
Se hjemmesiden www.bluesheaven.dk for info om Early Bird weekend billetter og VIP billetter.
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. juni.
Weekend-billet
DKK 890,VIP weekend-billet
DKK 2.145,Normalpris billetter og dagsbilletter sælges efter 1. juni.
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