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Errol Linton Band på Åmåls Bluesfest 2022.
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Förändringar på bluesfesten 2023
Äntligen fick vi fira vår 30e bluesfest och
med tanke på att det var inställt förra året
blev det samtidigt ett 30-årskalas.
För att kort summera sommarens upplaga av Åmåls Bluesfest kan vi glädjande
konstatera att vi gick ihop och gjorde ett
litet plus. Det var inte stort, men det var
ett plus. Vi har också fått mycket positiv
feedback på sommarens artistuppbåd och
vädret var också perfekt för en bluesfest.
Det tar vi med oss nu när vi startat
arbetet med nästa års fest. Där kommer
det att bli några förändringar varav
några är föranledda av resultatet av den
marknadsundersökningen som gjordes i
samband med sommarens bluesfest.
Vi fick ett bra bevis på hur mycket
pengar som våra besökare lägger i Åmål
under sin vistelse och det står klart att det
är många näringsidkare som gynnas av
denna vecka. Många av de intervjuade var
också tydliga med att de nöjde sig med
gratisbluesen och vissa gick så långt som

att föreslå att även arenabiten skulle vara
gratis. Nu är det så att de artister som
spelar på gratisbluesen givetvis får betalt
för detta och de pengarna kommer från
arenabluesen. Vi kommer att fortsätta att
erbjuda gratis gatublues som tidigare på
fredag och lördag. Tidigare har det också
varit helt fritt att besöka konserterna i
Kulturmagasinet dagtid torsdag, fredag
och lördag. Så blir det även fortsättningsvis, för de som har ett band för arenabluesen.
– Vi vill gynna de som löser pass till vår
bluesfest och på så vis är med och bekostar den blues vi inte tar entré för. Detta
innebär inte att den som har arenaband är
garanterad plats i Kulturmagasinet under
dessa tre dagar. Det är fortfarande så att
besöksantalet i den byggnaden är starkt
begränsat och ligger strax under 300
besökare. Så även om man har band
gäller det att vara ute i tid.
Tony Berg

Ordföranden har ordet
Så har vi då summerat årets bluesfest.
Och vilken fest det blev! Det märktes
att suget efter musik och bluesfesten
var stort. Åmål fylldes med folk igen och
bland publik, musiker och crew var
stämningen på topp. Dagarna gick som
vanligt alldeles för fort.
Så till den vanligaste frågan efter bluesfesten. Blir det en bluesfest nästa år?
Grunden till att så många ställer den
frågan, är ju förståelsen för att bluesfesten är ett kostsamt arrangemang och
att vi varje år måste få in pengar så vi
kan starta upp en bluesfest kommande
år. Det vi såg i år var att våra kostnader
ökade på ett sätt vi inte räknat med från
början. Det ekonomiska läget i omvärlden
påverkar också oss. Nästan allt har blivit
dyrare, en del väldigt mycket. Detta gör
att vi kommer behöva höja biljettpriserna
för att gå runt.
Biljettintäkterna är vår främsta inkomst.
Jag anser ändå att det är ett prisvärt
arrangemang, om man jämför med andra
liknande evenemang. Alla pengar vi får in,
går direkt tillbaka till bluesfesten. Vi
i styrelsen och all crew som jobbar med
den, jobbar ideellt.
Och visst blir det en bluesfest nästa år,
så boka 6-9 juli 2023 i era almanackor. Vi
är redan igång med planerandet och vår
artistbokningsgrupp håller på för fullt.
Under årets bluesfest genomfördes en
marknadsundersökning av ett företag
som genomför ett projekt med Åmåls och
Årjängs Kommuner. Den visade bland
annat på hur mycket pengar alla tillresande spenderar i Åmål under festdagarna. Det är ett välkommet tillskott för
många aktörer i stan. Själva bluesfesten
fick dessutom ett mycket högt betyg av
besökarna. Det är alltid roligt att få svart
på vitt, att allt hårt arbete som läggs
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ner uppskattas. I september hade vi en
konsert på Karlbergsteatern med Kat Riggins. Tyvärr kom det inte så många, men
de som var där gick hem med ett stort leende. Det blir inga fler blueskvällar under
hösten, framförallt för att det är svårt med
en lokal där vi kan köra ett eget
arrangemang.
Tack till er alla som stöttar bluesföreningen genom att vara medlemmar,
jobba som crew, köpa biljett till bluesfesten eller andra sätt!
Åsa Lundequist
Ordförande
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MELLANBRONS CAFÉ
Lördag 5 november kl 21.00

Insläpp matgäster fr kl 18.00, insläpp musikgäster fr kl 21.00
Entré 150:-, musiken startar 21.30
Bokning på: 0532-144 00, 073-562 33 15, 073-683 45 78
Välkomna!

School of Blues fortsätter 2023
School of Blues startades sommaren
2021 för att erbjuda ungdomar en chans
att förkovra sig i den afroamerikanska
musikkulturen. Resultatet blev lyckat och
bluesföreningen har nu beslutat att köra
vidare med satsningen på ungdomar.
I år kom det elva elever från Sverige och
Norge. Ida Bang, Lisa Lystam och Fredrik
Karlsson var deras lärare under två och en
halv dag. Undervisningen bedrevs i Kulturskolans lokaler på Karlsbergsgymnasiet.
Teori och blueshistoria blandades med
mycket praktik.
Två gästföreläsare anslöt till skolan
under veckan. Det var Lil´Jimmy Reed
och Sofie Reed som berättade om sina liv
som bluesartister. Lil´Jimmy Reed spelade
dessutom med några av eleverna, något
som var mycket uppskattat.
De flesta ungdomarna var kvar under
hela festivalen och våra lärare fixade en
spelning på jamscenen under fredagen.
Snacka om succé, jublet visste inga
gränser bland den stora publiken som
var på plats. Detta var en upplevelse som
ungdomarna inte kommer att glömma i
första taget.
Edvin Öström som var med på skolan
för andra gången, uppträdde med sitt
band The Blue Benders i Kulturmagasinet
på torsdagen. Skolan kan väl inte ta åt sig
hela äran men... Edvin fick faktiskt 2020
års Junior Blues Prize. Syftet med skolan
är att få ungdomar att inspireras och
fortsätta med sitt musicerande, helst med
inriktning mot bluesmusik.
Förhoppningen är att i framtiden få se
flera av skolans deltagare spela på Åmåls
Bluesfest och andra etablerade scener.
Nästa års School of Blues kommer inte
att skilja sig så mycket från årets, kanske
mest logistiska förändringar. Minimiåldern
kommer nästa år att höjas från 12 till 15
år samt att nya elever har företräde till
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skolan. Tanken är också att de ungdomar
som stannar kvar på bluesfesten ska få
en tid att visa upp sig på jamscenen på
fredag och lördag.
Att uppträda är inget tvång för eleverna
utan detta sker helt frivilligt för de som vill,
men baserat på kommentarerna från årets
elever så tror jag att alla kommer vilja vara
med på scenen. Se det som ett examensarbete och ett första steg in i bluesens
värld.
Jag som rektor är oerhört glad att kunna
konstatera att Ida, Lisa och Fredrik fortsätter som lärare. De är oerhört duktiga
och kunniga bluesartister, men framförallt
ger de järnet med ungdomarna i sin
undervisning. Som sagt, nästa stora
bluesartist kanske finns bland våra elever
i School of Blues 2023. Arbetet med SoB
löper parallellt med övriga planeringsarbeten inför 2023 års bluesfest som äger
rum 6-9 juli.
Terje Olsen
Rektor/Headmaster

ÅMÅLS BLUESFÖRENING

BLUE
Blues Unfolded ................. 250:Fotobok Åmåls Bluesfest

Åmåls Bluesfest since
nineteenninetytwo ............ 250:Fotobok Åmåls Bluesfest

The Blues got me.............. 300:Fotobok av Frank Nielsen

Bluesfest-dekal ................... 20:DVD från tidigare festivaler ......... 50:Föreningströja................... 200:Coasters .......................60:-/6 st
Isskrapa ............................... 20:-

Pins ...................................... 20:Gul support-t-shirt.............. 60:Endast M & L, få kvar

Blå support-t-shirt .............. 60:S-XXL

Support-t-shirt ...........100:-/2 st
Nyckelband ......................... 30:Tygväska blå, röd, svart .......... 60:Flasköppnare ...................... 50:Stratocaster, Telecaster & Dreadnought

Medlemskap................. 200:-/år

GÖR EN FÖRFRÅGAN OM STORLEK, ANTAL OCH FRAKTKOSTNAD MED MERA
TILL: INFO@BLUESFEST.NET ELLER KOM IN PÅ KONTORET OCH HANDLA
BETALA PÅ BANKGIRO 5109-9760 ELLER VIA SWISH 123 244 0808 OCH
SKRIV VAD DET GÄLLER, STORLEK, ANTAL MED MERA SAMT NAMN & ADRESS!

Valberedningen söker kandidater till styrelsen
Åmåls Bluesförenings valberedning söker
kandidater till föreningens styrelse. Då det
är några nuvarande styrelsemedlemmar
som kommer att lämna sina uppdrag i
styrelsen i samband med årsmötet i mars
2023 behövs det nya krafter.
– Vi söker främst personer som kan
ansvara för föreningens musik- och ljudutrustning, jaga sponsorer samt någon
som är tekniskt eller praktiskt lagd och
som kan vara i delaktig i att samordna
bluesbygget på terminalen, säger valberedningens ordförande Göran Ruthberg.
Är du intresserad av att vara med och
arbeta i bluesföreningens styrelse får du
gärna höra av dig till Göran Ruthberg på
ruthberg.goran@gmail.com eller till
föreningens kansli via info@bluesfest.net
eller på telefon 0532-713 98. Kontoret är
öppet måndag till torsdag 9.00-13.00.

Vi söker också personer som vill vara
med och jobba med bluesfesten. Du
kanske kan tänka dig att jobba inför
bluesfesten eller hjälpa till med nedmonteringen efter att festen är över? Du
kanske istället är intresserad av att hjälp
till under bluesfesten. Oavsett vilket finns
det plats. Är du intresserad får du gärna ta
kontakt med vårt kontor enligt kontaktinfo
tidigare i denna text.

Roffe
Wikström
Lördag 12 november 2022 kl 19.00

Kulturhuset Bastionen, Uddevalla
Support:
Maxim Blues Band

Inträde: 320 kr

Mer information på
FACEBOOK:
UDDEVALLA
BLUESVÄNNER

JULY MORNING PRESENTERAR STOLT

Blues at Sea

FREDAG 31 MARS 2023

Lightning Larry Dupio Band (Hawaii, USA)

Bror Gunnar Jansson (Trio) • Roffe Wikström band
Ronander Blues • Bill’s Boogie Band Matti Norlin
Solid Zue & The Crooked Teeth
Bluesmobile Quartet • The Family Jukebox
I puben: Cecilia’s Blues combo
July Morning presenterar stolt
I Pianobaren: Ulf Sandström & Bo Gustafsson

EABLUES
AT SEA
2023

Äntligen! Välkomna till ytterligare en upplaga av Blues at Sea.
Vi avgår med Viking Cinderella fredag 31 mars 2023 July
Morning
est. 2002
2023
2002
kl 17.00 och är åter i hamn klest.
14.00
lördag 1 april.
Hemsida
Fredag 31 mars
s
Fredag 31 mars
Pris från 495:-/person precis som tidigare år.
ÄNTLIGEN
!!! en fin julklapp med vår boka tidigt-rabatt.
Vi bjuder på
komna till ytterligare
AT biljett
SEA före 1 december så
Omen
duBLUES
bokar din
boka tidigt-rabatt, Årets
Julklapp
!
kan du spara upp till 200 kr per person!

n riktig blues-kryssning igen.
July Morning hemsida juymorning.nu
ombord på Viking Cinderella avgår
July17.00. Åter 14.00
Bokning
2023 kl.
dagen efter.

Bokning Viking Line

July

Bokning

Bli medlem i Åmåls Bluesförening inför 2023
Om du är ny medlem i Åmåls Bluesförening kan du i samband med
tecknandet av ditt medlemskap få en
välkomstpresent från Åmåls Bluesförening. Du kan välja på en isskrapa med
Åmåls Bluesfests logga på ena sidan och
School of Blues logga på den andra eller
en valfri dvd från tidigare års festivaler.
Urvalet på vilka festivaler som filmats är
dock begränsat så kolla med blueskontoret om vilka år som finns.
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 2023 är 200
kronor per medlem och 500 kronor för
företag. För att du ska kunna vara med
på årsmötet 2023 och om så är aktuellt

Åmåls Bluesförening
Styrelse: Åsa Lundequist, ordförande,
Thord Gårdebratt, vice ordförande, Lena
Wahlström, kassör, Susanne Korduner,
ledamot, Inge Larsson, ledamot, Mimmi
Storm, ledamot, Benitha Zakariasson,
ledamot, Björn Alexandersson, ledamot,
Ewa Svensson, ledamot, Agneta
Andersson, sekreterare, Tony Berg,
suppleant,

Blueskontoret
Kyrkogatan 10, 662 31 Åmål.
Öppet måndag-torsdag 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: booking@bluesfest.net

även vara valbar måste medlemskapet
vara betalt och bluesföreningen tillhanda
före årsmötet.
Det går bra att lösa medlemskapet för
2023 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
information från föreningen samt
medlemserbjudanden under hela året.

