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Festivalen Blues Heaven drysser
endnu en gang stjerner på Freddy’s Bar
Traditionerne skal holdes, og sådan bliver det også omkring den 1. weekend i november i forbindelse med
den 15. udgave af Blues Heaven festivalen i Frederikshavn. Freddy’s Bar har igen i år 3 koncerter på det
stemningsfyldte spillested omkring festivaldagene. I år bliver det mere ekslusivt, pga Covid-19 begrænsning
på 120 gæster.
Disse 3 intime koncerter er til glæde for de lokale og for de mange udenlandske gæster, der møder tidligt
frem til festivalen, som starter om fredagen. I fjor tiltrak Blues Heaven publikum fra 17 lande, og alle
hoteller i Nordjylland var udsolgt måneder før festivalen.
Allerede torsdag den 5. november kl 20:00 tyvstarter Freddy’s Bar med at præsentere spanske Travellin’
Brothers, der tilbage i 2015 vandt en fortjent sejr ved European Blues Challenge i Bruxelles. Bandets seks
medlemmer forstår at mixe det bedste fra Chicago med rødderne fra Mississippi og et touch af Texas. De har
optrådt sammen med bl.a. Buddy Guy, John Mayall, Robben Ford og Johnny Winter. Bandet har eksisteret i
17 år, og de har udgivet 10 albums og spillet 1.400 koncerter på de mest prestigefyldte festivaler i Europa og
USA. Mange festivalgængere husker Traveling Brothers fra de optrådte på Blues Heaven i 2015.
Fredag 6. november kl. 13:00. Kai Strauss er mest kendt for sine 15 år som guitarist hos Memo Gonzalez
& The Bluescasters, og 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.
Lørdag 7. november kl. 12:00. Mr. Bo & the Voodooers. Med sit engagement i Göteborgs 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 guitarspil vist sig som en af Sveriges og Nordens førende bluesmusikere. Efter Sven
Zetterberg’s bortgang i december 2016, betragtes Mr. Bo som Sverige’s næste blues og soul konge.
“Det er herligt, at vi kan skabe så meget positiv blues-aktivitet uden for selve festivalen”, siger festivalarrangør Peter Astrup. I foråret modtog Peter den fornemmeste hæder, der kan overgå en ikke-musiker i det
internationale bluesmiljø. »Keeping the Blues Alive Awards« denne bliver tildelt én gang om året af The
Blues Foundation i Memphis, Tennessee og er kun 3 gange tidligere givet en person udenfor USA.
Peter fortæller: “Hvert år kommer flere gæster, som via Freddy’s Bar får interesse for blues og soulmusikkens herligheder og booker efterfølgende en billet til festivalen året efter”. Det er et ønske at inkludere
Frederikshavn som værtsby. Blues Heaven fejrer 15 års fødselsdag og har de seneste 4 år afholdt festivalen i
Arena Nord.
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