
Blues Heaven festivalen 10. & 11. november i Arena Nord, 
offentliggør de 3 første prisvindende internationale acts, 
som kun optræder i Frederikshavn i Skandinavien i 2023.
Early bird rabatbilletterne er frigivet til den 17. udgave af Danmarks største multi-prisvindende blues & soul festival. 

Blues Heaven’s varetegn er den fantastiske stemning og hjertevarme atmosfære, der altid opstår når publikum mødes med de mange 
prisvindende musikere. I 2022 tiltrak festivalen publikum fra 15 lande og høstede den hidtil største tilfredshedstilkendegivelse fra publikum. 
Tommy Emmanuel den australske verdensguitarist er tilbage efter utallige udsolgte shows overalt i Europa, med den eneste koncert i 
Skandinavien 2023. Den 67-årige ekvilibrist på akustisk guitar har som bare én ud af tre musikere i verden modtaget titlen som ”Certified 
Guitar Player” fra Chet Atkins. Eric Clapton og Mark Knopfler betegner uden tøven Tommy Emmanuel som verdens bedste guitarist!

Den 9-dobbelte Blues Music Award-vinder Tommy Castro har siden 1994 udgivet 16 albums sammen med “The Painkillers”, hvoraf de 
seneste syv er udgivet på Alligator Records, - verdens største bluespladeselskab. Bandet har spillet over 6.000 koncerter verden over og 
fejrer nu deres 30 års bandjubilæum med udgivelsen af deres seneste album "A Bluesman Came To Town". 

Zac Harmon modtog i år prisen for “Soul Blues Album of the Year” for udgivelsen »Long As I Got My Guitar« ved Blues Music Awards. Zac 
Harmon er fra Jackson, Mississippi.
Zac  ́særegne stil kombinere det bedst fra old-school soul-blues med moderne tekster og temaer. En sanger med en fantastisk stemme, der 
kommer ud over scenekanten, og får smilet og danse glæden frem hos publikum.

Blues Heaven er en anerkendt festival, der i 2018 blev kåret som ”International Festival of the Year” af det franske magasin Zicazic. 
Læserne af det polske musikmagasinet Twój Blues kårede vi 2019 festivalen som ”2nd Best Festival In The World”. 
Blues Heaven’s arrangør Peter Astrup blev i 2018 ”Årets Hoochie Coochie Man” ved Danish Music Award. 
I 2019 modtog festivalen “Toneværksprisen”, som uddeles af Royal Unibrew, Det Musiske Hus og Nordjyske musikbranchefolk. 
I 2020 modtog Peter ligeledes prisen ”Keeping the Blues Alive” af den verdensomspændende paraplyorganisation The Blues 
Foundation i Memphis. Prisen anses som den ypperste, der kan opnås af en ikke musiker, og er kun 3 gange tidligere tildelt en person 
udenfor USA. 
Peter Astrup fik i 2021 yderligere en anerkendelse ved at blive optaget i bestyrelsen “Board Of Directors” i The Blues Foundation i 
Memphis, som den eneste ikke amerikaner. Organisationen European Blues Union, valgte i juni 2022 at tildele festivalen ”Blues Behind 
The Scenes” Prisen er en anerkendelse til en person eller festival, der i Europa udmærker sig ved at udrette noget ekstraordinært for 
bluesmusikken. Denne særlige internationale pris er ikke tidligere tildelt en skandinavisk person eller festival. 

DAGS BILLETTER: WEEKEND BILLETTER: VIP WEEKEND BILLETER:
Indtil 10. november 2023 Indtil 31. december 2022 kr. 1.195,- Indtil 31. december 2022 kr. 2.595,-
Fredags billet: kr. 750,- 1. januar - 31. marts kr. 1.295,- 1. januar - 31. marts kr. 2.695,- 
Lørdags billet: kr. 850,- 1. april - 10. november kr. 1.395,- 1. april - 10. november kr. 2.795,-

www.bluesheaven.dk for yderlig info om artister, transport, hoteller og billetter mm.
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