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”Blått trøkk” og ny suksess for
Mandal Bluesklubb.
Så var det duket for klubbens 4. konsert,
6.7.07, kun 4 mnd. etter at bluesklubben så
dagens lys. Gjennom en agent i Danmark
ble vi tipset om at Louisiana Red med band
var på turne’ I Norge, og fikk tilbud om
konsert i Mandal. Dette kunne vi ikke la gå
fra oss, og Venterommet ble umiddelbart
booket.
Etter det har Mandal bluesklubb stått på for
å forberede arrangementet.
Og hva gjør vel timers dugnadsarbeide når
resultatet blir som det ble fredag en blå
kveld på Venterommet. For en konsert, for
et publikum. Fullt hus med nærmere 300
betalende blueselskere.
Scenen entres av Tor Einar ”Daumann”
Jakobsen (bass), Johnny Augland
(trommer), Paul Lamb (munnspill) og Gene
Taylor (piano).
Stemningen var på topp fra første stund.
Etter et par låter i beste Chicago stil, entret
blueslegenden Louisiana Red scenen, til
ville hul og klappende hender fra publikum.
Louisiana Red og Paul Lamb
Louisiana Red startet showet med !’m Your
Hoochie Coochie Man. Kvaliteten på hver
og en av musikerne og Louisiana Red sin
lek med stemme og gitar gjør det lett å
forstå at her har vi med artister i
verdensklasse å gjøre.
I pausen tar vi en tur ”back stage” og hilser
ærefullt på artistene. De er kjempefornøyde
med lokalet, publikum og arrangementet.
Hele bandet var enige om at dette var den
største opplevelsen for dem så langt i
turneen.
Og for publikum var det muligens den
største musikalske opplevelsen i Mandal
Bluesklubbs historie så langt.
Etter en kort pause startet konserten igjen.
Bandet ble mer og mer lekne etter som
responsen fra publikum tiltok og bare økte i
styrke.På låta ”Mojo working” inviterte
Louisiana Red publikum med på allsang. Et
fullsatt og ærbødig publikum ga stående
applaus da site låt ble spilt, noe som førte til
ekstranummer.
Vi er kjempetakknemlige for den fantastiske
responsen Mandal Bluesklubb har fått blant
folk.
Neste konsert 22.9.07 på Venterommet er
med nok en amerikaner, gitaristen Keith
Austin.
KISSA_

Gene Taylor
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«Yall ready for some blues?»
Med disse ordene tok Keith Austin grep om gitaren
og gjorde lørdagen til en minneverdig kveld for
bluesskare i Venterommet.
AV
MARIUS LOLAND

Lørdagens store overraskelse var
derimot oppvarmingsbandet. De
varmet opp Venterommet til
sommertemperatur og fikk publikum
til å koke.
«Bell`s Blues Band» er en av
Mandals nye stoltheter i en sulten
musikkscene. Den ene slageren
etter den andre rullet ut av dyktige
musikerhender. Også Isabell Dåstøl
var i en klasse for seg selv og lyden
i Venterommet var av høy kvalitet.
Det nye bluesbandet hadde kun øvd
siden torsdag.
— Det er så ferskt at jeg husker
bare fornavnet på de andre, smilte
gitarist Kåre Helland-Olsen før han
introduserte bandet.
De hadde foreløpig bare en
egenkomponert låt, men
forhåpentligvis er det ikke den siste.

Dyktige musikere:
Isabell Dåstøl gjorde seg bra som
frontfigur i bandet 'Bell`s Blues
Band». I bakgrunnen spiller gitarist
Kåre Helland-Olsen.

Barket amerikaner
Jacob Erstad kunne melde om at
Mandal Bluesklubb passerte 200
medlemmer lørdag, før han
introduserte det alle hadde ventet
på.
— Mine damer og herrer, Keith
Austin.
Den legendariske bluesgitaristen og
sangeren trådte inn på scenen og
tok publikum med storm.
— Yall ready for some blues? Lets
go Norway, sa Austin før han tok
grepet om gitaren og viste ivrige
Mandalitter sine kunster.
Kompet ble holdt av Tom Rudi
Torjesen på trommer, som blant
annet har spilt sammen med Jim
Stärk og Ole Kelly Kvarme på bass.
Dermed kunne den raskt voksende
klubben notere seg nok en vellykket
blueskveld med fullt hus og god
musikk.

Koste seg:
Gitarist Erik Johansen (foran) og
bassist Ivan Sagebakken koste seg
skikkelig på scenen i Venterommet.

Fengslet:
Publikum var helt betatt allerede da
«Bell`s Blues Band» varmet opp for
Keith Austin.
Skriv ut artikkel
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AV
DAG LAUVLAND

«Et sted å være» er kanskje
stikkordet for Mandal Bluesklubbs
imponerende vekst siden
oppstarten 9. mars i år. (Joda, vi
snakker 2007). Men det er ikke
Mandals unge som har funnet sitt
andre hjem her. Klubben er til de
grader blitt 40 pluss-generasjonens
takknemlige alternativ til å «henge
på hjørnet». Og i den grad det er
folket som skaper kulturarenaene,
skulle det ikke undre oss om
Venterommet blir vanskelig å slippe
tak i - det være seg kulturhus, eller
ikke.

Bluesduo:
Gitarist Arne Gjul (t.v) 'lider av» en
fantastisk og klassisk bluestone. Og
med Øyvind Liseths slide og ekkoflørting utgjør de to en glimrende
gitarduo.

Medlemsvekst
For styreleder i Mandal Bluesklubb,
Svein Berntsen er både
medlemsveksten og lørdagens
oppmøte over all forventning.
— Jeg var rimelig optimistisk og
anslo at vi skulle kunne nå et
medlemstall på 100 ved utgangen
av dette året. Nå er vi 240. Her i
dag er vi over 300, og har måttet
henge «fullt»-skilt på døra, sier
Berntsen.
Allerede er tre av fire store
konserter booket og spikret for
våren. Ytterligere tre er under
planlegging for høstsesongen.
Lørdagens suksess er kanskje ikke
helt ubegripelig, mener Berntsen.
— Her er mye lokale krefter. Folk
kommer blant annet for å
høre «naboen» og andre kjente
spille. Dette er på mange måter i
tillegg medlemmenes aften, og
billettprisen er deretter. Og folk tar
gjerne turen innom her for å puste
ut, etter et renn av
familiesammenkomster, sier
Berntsen.

http://www.l-a.no/artikkel.asp?Artid=164646

Nisseblues:
Audun Garmann (tv), Erik Leyre
Olsen på trommer og 'Kissa og
Julebukkeneblues' slo an tonen på
det som skulle bli en særdeles
vellykket bluesaften. Og det i
korrekt romjulsantrekk.

Superblues:
Jan Erik Moens (bildet) vokal utgjør
sammen med Tor Einar 'Daumann»
Jacobsens nesten Claptonlignende
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En bluesvandring
Tre band, med i større og mindre
grad av lokal opprinnelse skulle
sette Mandal i bluesmodus. Et av
dem, ytterst lokalt, og satt sammen
for anledningen. For bak
navnet «Kissa og
Julebukkeneblues» skjuler seg
Kirsten «Kissa» Schibstad på vokal,
Audun Garmann på gitar, Tore
Malja på vokal og keyboard, Erik
Leyre Olsen på trommer og Egil
Launes på bass. De åpnet med
instrumentalen «Nissene på låven»,
der Garmann fikk god plass til å slå
an tonen med en klassisk
bluessolo - på Fender-vis. Senere
var det Schibstads like klassiske
bluesvokal som skulle prege
lydbildet gjennom bidrag fra blant
andre Knut Reiersrud, og på låter
som Delbert McClintons «Why Me»
og ZZ Tops «A Fool For Your
Stockings».
Kommuneblues
Med felles bakgrunn som
kommunalt ansatte i Lindesnes
kommune startet Mandal Bluesband
opp i 2000. Da med gitarist Arne
Gjul, trommeslager Jørn N.
Johanssen, bassist Ivan
Sagebakken og vokalist og gitarist
Øyvind Liseth. Senere kom Hans
Svindland til på tangenter - og ikke
minst, på et gammelt Fender
Rhodes el-piano. Vokal hjelp fikk
bandet i tillegg fra Gjuls datter,
Oda. Hun gjorde seg svært
gjeldende med Jimi Hendrixklassikeren «Little Wing».

framføring bluesvokal i ypperste
klasse.

Fylte dansegulvet:
Smitty's Corner og gitarist Oddvar
Solheim (nærmest) maktet sågar å
fylle dansegulvet på Venterommet,
og bekreftet at blues, det er god
dansemusikk, det. 300 var det av
blueselskerne, om ikke alle på
dansegulvet. Bassist Jan Erik Moen
bak til venstre.

Ihuga:
Tønnes Helle (tv) og Magne Teland
er ihuga bluesentusiaster og
klubbmedlemmer. Bluesgleden kan
bli dyrere fornøyelse i nytt
kulturhus, tror Teland.

Bandets repertoar er sterkt preget
av siste halvdel av forrige
Bluesharp:
århundrets klassikere. De var
innom alt fra Jimmie Vaughan, Eric Charlie Blackwater, alias Alf Trygve
Winge trakterer Hohner'en som få
Clapton, blueskonverterte John
andre, og han er vel verdt et besøk
Mayer, AC/DC, Prince og
alene.
en «blueset» Johnny Cash. Og, som
så ofte i bluessammenheng var det gitaristene som særlig preget
lydbildet. Her er Gjul den solide og melodiøse bluesgitaristen med
en noe i nærheten av en fantastisk tone. Når han i tillegg dro fram
en gammel Vox wah-wah-pedal, og trakterte den med aller største
selvfølge på Hendrix' «Red House» var mye gjort for undertegnede.
Liseths lek med slide og ekkomaskin var også med og dro fram det
beste i blå sjeler.
Langveisfarende
Smitty's Corner var lørdagens mest «langveisfarende», både i tid
og rom. Gamlekara fra Kristiansand stiftet, kanskje Sørlandets aller
første bluesband allerede i 1968. I 1970 innkasserte bandet
hederstittelen «Sørlandsmestre i Rock». Bandnavnet har de hentet
fra et legendarisk bluessted i Chicago, fra den tiden da Muddy
Waters herjet Statene. I den grad det var blues'en man kom for
lørdag, var det nok kanskje disse som fungerte som kveldens
definitive trekkplastre. Og for mange vekker musikernavnene
gjenklang; Tor Einar «Daumann» Jacobsen på gitar, tangenter og
vokal har spilt og turnert med folk som Knut Reiersrud, Lousianna
Red og Champion Jack Dupree. Her er også Jan Erik Moen på bass
og vokal, og Mike Thomas Moen på trommer. I anledning konserten
på Venterommet stilte bandet med tre gjesteartister; Mandals egen
blues/souldronning, vokalist Gro Gahre Hægeland og gitarlegenden
fra Bryne, Oddvar Solheim, kjent blant annet fra turneer med
Reidar Larsen. Og ikke minst Charlie Blackwater, alias Alf Trygve
Winge på munnspill - som av mange er regnet som Norges svar på
blueslegenden Charlie Mc Coy.
Regionale legender
Smitty's Corner stilte i en egen divisjon, hvilket vi tror ingen skulle
ha problemer med å erkjenne, hverken musikerkolleger eller
publikum. Her er det bluesstørrelser som Elmore James, Albert
King og BB King som preger både stil og repertoar. Ifølge Jan Erik
Moen, «røff, gitarbasert 60-talls blues». Vokalprestasjonene fra
både Moen og Jacobsen er av en slik klasse at du synes å skimte
både bommulsmarker og brune, mørke amerikanske barer. Det var
da heller ikke slik at de simpelthen måtte stille med kveldens tredje
kvinnelige vokalbidrag for å komme seg helskinnet gjennom
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konserten. Men Gro Gahre Hægeland kledde imidlertid det øvrige
bandet som hånd i hanske, med vokalprestasjoner i samme proffe
klasse som kveldens to veteraner. Helt oppriktig; vi hører dem så
gjerne igjen. Og da bør heller ikke andre la anledningen gå dem
forbi. Men det er imidlertid kanskje ikke opp til Smitty's Corner og
Jan Erik Moen å få realisert, for de kommer gjerne, skal vi tro en
megetsigende Moen.
— Vi er klare, så Skalldyrfestivalen; skjerp dere, sier Moen.
@sitat:«Folk kommer gjerne for å høre naboen spille» Svein
Berntsen
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