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CELEBRATING 30 YEARS OF LOVE FOR THE BLUES

JULY 6-10th 2022
SARI SCHORR (USA)
JOANNA CONNOR (USA)
LIL’ JIMMY REED (USA)
AYNSLEY LISTER (UK)
ERJA LYYTINEN (FIN)
THORBJØRN RISAGER
(DK)
& THE BLACK TORNADO

ROFFE WIKSTRÖM
BERT DEIVERT (USA)
AUSTIN CANE (USA)
HOMESICK MAC (SRB)

GEIR WESTBY BAND (NO)
LISA LYSTAM FAMILY BAND
IDA BANG & THE BLUE TEARS
KNOCK-OUT GREG
& THE SCANDINAVIAN BLUE FLAMES
AMONG LYNX / SOFIE REED
HONEYBOY SLIM & THE BAD HABITS
T-BEAR & THE DUKES / FAT BULL
DAFGÅRD & TOMMY TRUMMA
ALABAMA LOVESNAKES
A SENSE OF BLUE CREAM
MICKE FALL DUO / HOT DOG TAYLOR & lots more to come...
bluesfest.net
info@bluesfest.net
ticketmaster.se

Åmåls
Kommun

Nu ser vi fram mot juli
Då har vi lagt ytterligare ett år bakom oss
och i skrivande stund snart en månad i
det nya. Ett nytt år som förhoppningsvis
låter oss lämna pandemin i historieböckerna. Vi ser framåt med ny energi
och arbetar vidare för bluesfestival -22.
De flesta bokningarna är klara och några
jobbar vi fortfarande på. Det känns både
roligt och lite overkligt att tänka sig att
Åmål ska fyllas med folk, att vi ska få
hänga med nya och gamla vänner och
lyssna på livemusik. Det är efterlängtat
av många, inte bara bluesentusiaster,
bluesfesten har blivit ett viktigt inslag för
många i Åmål.
Om du har funderat på att det
skulle vara roligt att delta på festivalen
som crew, tveka inte – hör av dig till
info@bluesfest.net. Vi behöver fortfarande
fler som jobbar och du behöver inte vara
musikexpert, ett gott humör kommer du
långt med!
Sommaren 2021 drog vi gång School
of Blues för ungdomar. Det kommer vi
köra i år igen. Den här gången blir det i
form av ett läger från söndag eftermiddag
till onsdag lunch. Ledare är Ida Bang,

Lisa Lystam och Fredrik Karlsson. Det
blir både ensemblespel och individuell
coachning. Ytterligare ett par bluesmusiker kommer dyka upp och leda
några workshops. Deltagaravgiften är
endast 1000 kr och då ingår mat, boende
och festivalpass. Så har du några ungdomar omkring dig som är nyfikna på att
spela blues, tipsa dem! Mer info finns på
vår hemsida bluesfest.net
Vi fick tyvärr ställa in årets första blueskväll, men hoppas på att få till en ny
under våren. För att vara säkra på att inte
missa någon information så kan ni följa
oss på facebook och instagram, där vi
lägger ut kommande arrangemang och
bluesfestens artister. Via vår hemsida
hittar ni även enkelt till våra kanaler på
youtube och Spotify, där vi uppdaterar
med spellistor på årets artister.
Sist men inte minst kallar vi till årsmöte söndag 20 mars. Dagordningen och
info hittar ni här i medlemsbladet. Varmt
välkomna!
Åsa Lundequist
Ordförande ÅBF

Bli medlem i Åmåls Bluesförening 2022
För att bli medlem gör följande:
Sätt in beloppet på bankgiro 5109-9760,
Åmåls Bluesförening eller betala via
Swish: 123 244 08 08
OBS! Glöm ej namn, adress och e-post!
Medlemsavgiften för 2022 är 200:- per
medlem och 500:- för företag.
För att du ska kunna vara med på
årsmötet 2022 och om så är aktuellt även
vara valbar måste medlemsskapet vara
betalt och bluesföreningen tillhanda före
årsmötet. Det går bra att lösa medlemsskapet för 2022 redan nu. För att spara
pengar kommer föreningen inte heller i år

att skicka ut inbetalningskort via vanlig
post. Se till att vara medlem och ta del
av medlemserbjudanden under hela
jubileumsåret.

Åmåls Bluesförening Årsmöte
Söndag 20 mars 2022 kl 15.00

på Föreningshuset Örnen, Kyrkogatan 10, Åmål
Kallelse till alla medlemmar!
Motioner skall vara ÅBF tillhanda senast 27 februari
OBS! Hör av er till blueskontoret om ni kommer till Årsmötet,
senast 14 mars • Tel: 0532-713 98, E-post:info@bluesfest.net

Dagordning
§1

Fastställande av röstlängd för mötet.

§2

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

§3

Fastställande av Dagordning.

§4
Val av: a/ Ordförande för mötet.
			
b/ Sekreterare för mötet.
§5
Val av: a/ Protokolljusterare.
			
b/ Rösträknare.
§6
		

a/ Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b/ Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

§7
		

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§9

Fastställande av medlemsavgifter för efterföljande kalenderår.

§ 10

Framställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

§ 11

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 12
Val av: a/ Föreningens ordförande för en tid av två år.
			
b/ Halva antalet ordinarie ledamöter för en tid av två år.
			
c/ Tre ordinarie ledamöter för en tid av ett år.
			
d/ Halva antalet suppleanter för en tid av två år.
			
e/ En revisor och en revisorsuppleant för en tid av ett år.
			
f/ Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år varav en
				 är sammankallande.
§ 13

Övriga frågor.

§ 14

Mötet avslutas.

BLUE NECESSITIES
Blues Unfolded, bok...................................... 250:-/st
Åmåls Bluesfest since 1992, bok.................. 250:-/st
Support t-shirt 2020................. 100:-/st el 180:-/2 st
Åmåls Bluesfest-dekal, 3 olika färger............. 20:-/st
DVD från tidigare festivaler, div år................... 100:-/st
Föreningströja ny även damtop v-ring.......... 180:-/st
Keps................................................................ 150:-/st
Isskrapa............................................................ 40:-/st
Nyckelband...................................................... 30:-/st
Pins................................................................... 20:-/st
T-shirt olika tidigare årgångar.... 60 kr/st el 100:-/2 st
Ölöppnare även alkofritt alt, 3 olika.................. 50:-/st
Vykort............................................... 5:-/st el 20:-/5 st
Munspel.......................................................... 400:-/st
Bluesmapp....................................................... 25:-/st
Betala på bankgiro 5109-9760 eller swish 123 244 0808
och skriv vad det gäller, storlek, antal m.m. Namn &
adress! Frakt tillkommer.

Åmåls Bluesförening
Styrelse: Åsa Lundequist, ordförande,
Thord Gårdebratt, vice ordförande,
Lena Wahlström, kassör, Susanne
Korduner, ledamot, Inge Larsson,
ledamot, Agneta Andersson,
sekreterare, Tony Berg, suppleant,
Mimmi Storm, suppleant, Benitha
Zakariasson, suppleant
Blueskontoret
Kyrkogatan 10, 662 31 Åmål.
Öppet vardagar mellan 9.00-13.00
Agneta Andersson: Blueskontor
Tel: 0532-713 98,
e-post: info@bluesfest.net
Åsa Lundequist: Ordförande
Mobil: 073-151 01 69
E-post: asa.lundequist@bluesfest.net
Tony Berg: Media & bokning
Mobil: 070-580 83 60, 070-567 08 95
E-post: tony@tonyberg.com

