
Blues Heaven festivalen 6. & 7. november i Arena Nord, Frederikshavn 
offentliggør programændring og er begrænset til 500 siddende gæster.
Det er nu 15. gang Danmarks største og multi prisvindende blues/soul festival Blues Heaven leverer den 
fantastiske stemning og hjertevarme atmosfære, der altid opstår når publikum og de veloplagte musikere og 
sangere mødes. I fjor tiltrak festivalen publikum fra 17 lande og alle hoteller i det nordjyske område var 
udsolgt mange måneder før. 

Festivalen vil i år blive et anderledes arrangement end det oprindeligt planlagte, fordi det i år ikke er muligt at 
præsentere oversøiske artister, pga. karantænereglerne. I stedet optræder 11 udvalgte prisvindende bands fra 
10 forskellige lande i Europa.
 
Der må pt. være max 500 publikummer i Arena Nord. Musikken afvikles fra én scene med siddende 
publikum. Der er endnu 50 dagsbilletter tilbage. Festivalen har oprettet en venteliste til alle billettyper via 
tickets@bluesheaven.dk, såfremt myndighederne øger forsamlingsantallet. 
 
Købte billetter gælder stadig til årets blues festival 6. og 7. november – Husk at medbringe billetten.
 
Ønsker man ikke at deltage i Blues Heaven 2020, er der følgende muligheder – inden 23. september 2020.
 
1) Købte billetter kan refunderes. Skriv “Refunder” til billetkontor@arenanord.dk 

Oplys ordrenummer, samt bank registrerings og kontonummer.

2) Købte billetter kan benyttes til Blues Heaven 12. - 13. november 2021. Nye billetter til 2021 bliver tilsendt. 
    Oplys ordrenummer og skriv “Blues Heaven 2021” til billetkontor@arenanord.dk

3) Købte billetter kan doneres til sikring af festivalens fremtid 
    Oplys ordrenummer og skriv “Doner” til billetkontor@arenanord.dk
 
Arena Nord vil kontakte alle billetkøbere. Ønsker man ikke at deltage 6. & 7. november 2020, skal svar gives 
til Arena Nord inden 23. september 2020. Billetkøbere får tilbagebetalt billetprisen minus billetgebyret - der 
må forventes op til 30 dage for tilbagebetaling.
 
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 er den ypperste der kan opnås af en ikke musiker, og er kun 3 gange tidligere tildelt en 
person udenfor USA.

Vi ser frem til årets musikalske højdepunkt, som bliver Europas største arrangement med blues/soul musik.

Fredag 6. Nov.  18:00 - 01:00 (Dørene åbnes 16:00)
Lørdag 7. Nov. 17:00 - 01:00 (Dørene åbnes 16:00)

Weekend-billet DKK     990,- Udsolgt 
Fredags-billet         DKK     590,-
Lørdags-billet         DKK     690,-
 
VIP weekend-billet DKK  2.295,- Udsolgt 
VIP fredags-billet DKK  1.195,-
VIP lørdags-billet DKK  1.295,-

Kort artist præsentation på side 2, ellers www.bluesheaven.dk for yderligere info.
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Hovednavnet Kirk Fletcher har boet 3 år i Schweiz og er en af de bedste bluesguitarister i verden. Hele fem 
gange har Kirk modtaget Blues Music Award prisen. Kirk var i en årrække leadguitarist i The Fabulous 
Thunderbirds og har indspillet albums med bl.a. Joe Bonamassa, Cyndi Lauper og Eros Ramazzotti. Med sig 
har Fletcher et stjernehold med bl.a. guitarist og sanger Walter Trout, Richard Cousins, - bassist i Robert 
Cray Band gennem 40 år.

Travellin’ Brothers vandt tilbage i 2015 en fuldt fortjent sejr ved European Blues Challenge i Bruxelles. 
Bandets seks medlemmer forstår at blande det bedste fra Chicago med rødderne fra Mississippi og et touch 
af Texas. De har optrådt med navne som bl.a. Buddy Guy, John Mayall, Robben Ford og Johnny Winter.. 
Bandet har eksisteret i 17 år, de har udgivet 10 albums og spillet 1.400 koncerter på de mest prestigefyldte 
festivaler i Europa og USA.

Vidar Busk & His True Believers skabte overskrifter i Skandinavien tilbage i halvfemserne, hvorefter Vidar 
gik solo med mange forskellige projekter og stilarter. Nu 25 år efter genforenes bandet og spiller deres første 
koncert med den originale besætning fra 1995. Med sit eminente guitarspil har Vidar sat en standard for 
bluesguitarister, ikke bare i Norge, men i hele Europa.

Monsieur Fred Chapellier tegner fransk blues og har gjort det siden han i 2004 blev kåret som "Best 
Guitarist". Samtidig fik han betegnelsen "Revelation Blues" ved France Blues Awards. Fred er elev af 
Fleetwood Mac stifteren Peter Green og giver en hyldest koncert til “Greeny”, som døde i juli måned i år. Fred 
har siden 2003 udsendt 12 anmelder-roste albums.

Daria Biancardi’s fænomenale stemme og det 10 personers store italienske soulband Groove City hylder 
den ubestridte “Queen of Soul” Aretha Franklin. Showet viser Aretha’s kunstneriske karriere, hvor hun var 
den absolutte hovedperson i branchen gennem årtier. Det bliver den rigtige Memphis soulpakke, med 4 
blæsere og 2 backup vocals.

Kai Strauss er mest kendt for sine 15 år som guitarist hos Memo Gonzalez & The Bluescasters, men gik for 
et par år siden solo og dannede Kai Strauss & The Electric Blues Allstars. Kai's tone, frasering og intensitet, 
har givet ham en position som en af de mest respekterede bluesguitarister i Europa. Kai Strauss & The 
Electric Blues Allstars har vundet "German Blues Awards" i 2014, 2015, 2016 og 2018 for henholdsvis bedste 
sanger, bedste album og bedste band.

Trickbag blev dannet i halvfemserne af Tommy Moberg og Lars Näsman. Derudover er “Ekstraordinary” 
Steve "West" Weston fra London på bluesharp, samt den finske superguitarist Tomi Leino. Ligesom Weston 
har denne musiker fra Helsinki også været medlem af Trickbag i mange år. Det giver Trickbag deres 
karakteristiske bravado med “25 Years of Houserockin 'Rhythm'N‘Blues”

Kokomo Kings med det danske guitar-es Ronni Boysen blev sidste år nomineret til “Rockabilly Band Of 
The Year” i Memphis USA, og i England blev kongerne udnævnt til “Band Of The Year” ved det anerkendte 
Blues Lounge Radio Show. Med et solidt rockabilly-twist, spiller de svingende glad musik og de fire musikere 
leverer et sceneshow med højder, som ingen andre lokale har opnået.

Mr. Bo & the Voodooers og sangerinden Lollo Gardtman. Med sit engagement i Gøteborgs Bluesforening i 
70-erne og med sine bands Mr. Bo’s Bluesband, Mr. Bo & the Boosters, The Nightcats og Mr. Bo & the 
Voodooers, har Bo Carlsson gjort sig bemærket indenfor alle bluesgenrer. Han har med sin varme stemme 
og et originalt mix af guitarspil vist sig som en af Sveriges og Nordens førende bluesmusikere.

Joakim Tinderholt & His Band blev dannet i 2005, af medlemmer fra den legendariske bluesklub Muddy 
Waters’ husband. Siden bandet skrev pladekontrakt med det tyske selskab Rhythm Bomb har de etableret sig 
som et stærkt navn på den europæiske Bluesscene, med optrædener i Spanien, England og Holland. Som et 
af de mange højdepunkter repræsenterede bandet Norge i European Blues Challenge i 2018.

The Jelly Roll Men er på en mission. “They want to the bring old-school blues to everybody out there”. Her er 
et band som har dedikeret sig til kompromisløs "old school"-Chicago-blues. Bandet’s sanger og 
mundharpespiller Kent Erik “Ninefingers” Thorvaldsen tegner bandet, der på mest fornemme vis har 
markeret sig på begge sider af Atlanterhavet med deres debutalbum "Jelly Roll Shuffle”. De er favoritter blandt 
de som sværger til den svingende traditionelle deep-down-lowdown-dirty blues.

Blues Heaven • Arena Nord • Harald Nielsens Plads 9 • DK-9900 Frederikshavn • +45 4063 2400 • info@bluesheaven.dk

mailto:info@bluesheaven.dk

