Svensker invaderer Venterommet
Lørdag 19. april blir det svensk invasjon på Venterommet i Mandal som en del av Grenseløst 2008.
Mandal Bluesklubb får da besøk av Booze Brothers, et av Sveriges mest kjente og ettertraktede
bluesband.

Da Booze Brothers tok kontakt med Mandal Bluesklubb sist høst med om ønske å få spille i Mandal
var det ikke noe tvil hos klubbens bookingansvarlig. Booze Brothers er et ønskeband for de fleste
bluesklubbene landet rundt. Bandet ble startet for over tyve år siden og har massevis med
konserterfaring fra både inn- og utland.
I 1998 kom bandet ut med sin første cd: "Evil Morning Blues" og fulgte opp med en ny cd i 2000 "On
the Rocks" og den tredje i 2004 "Booze Brothers Live".
Mesteparten av låtene er egenkomponerte. Tungt inspirert av bluesgiganter som B.B.King, Eric
Clapton, Johnny Winter, Stevie RayVaughan, ZZ Top og Walter Trout, er dette blanding av klassisk
blues og rock’n roll.
The Booze Brother har turnert i store deler av Europa de siste 10 årene og har fått ett stort navn på
nær sagt hele kontinentet.
Notodden Bluesfestival inviterte bandet i 2003 og 2005 i tillegg har Booze Brothers spilt på andre store
bluesfestivaler i og utenfor Europa. De har også samarbeidet med artister som den norske
bluesgitaristen Amund Maarud og britiske blues- og rockvokalisten Chris Farlowe (fra supergruppa
”Free” på 1970-tallet).
Konserten i Mandal kommer till å bli en helaften med bra gitarspill og stort trøkk, der folk vil ha
problemer med å holde "foten" i ro. Booze Brothres spiller dansbar musikk og er absolutt å anbefale,
også for dem som nødvendigvis ikke er bluesfrelst. Mandal Bluesklubb ønsker alle velkommen til en
rocka blueskveld.
Janniche Hageland
Mandal Bluesklubb

Utklipp fra
Fædrelandsvennen

Supergitarist: John Beland, med sønnen Taylor på bass, til venstre.
– Drikk og hygg dere. Dess bedre vil jeg nok høres ut, sa en selvironisk Beland.

Nasjonaldagsblues

Artistene Joe Degelia og John Beland tok fredag, den
amerikanske nasjonaldagen, en «blå» oppvarming til
countryfesten neste helg.
AV DAG LAUVLAND, Lindesnes Avis 8.7.08

Det skulle bli «blåkledde» countryartister på Venterommet fredag kveld.
«Summertime Blues» ga nemlig publikum et solid stykke blues-fot, På
selve den amerikanske nasjonaldagen.
Ved pausetid mellom de to artistene hadde hele 150 betalende innfunnet
seg i VenteRommet til det som skulle bli en noe overraskende opplevelse
for noen. Men, det er liten tvil om at avstanden mellom klassisk blues, og
countrien disse artistene vanligvis spiller - på noe vis er liten. Og med en
overbevisende Fender Telecaster-håndtering fra dem begge kunne også
et dedikert blues-publikum si seg rimelig godt fornøyd. Men bandet,
bestående av Denne O'Neill på trommer, Vidar Bø på keyboard, og deler
av konserten, mandalitten Arild Frodesen på bass - måtte medgi at det
ikke hadde blitt mange øvinger med artistene. Det bekymret ikke
sistnevnte nevneverdig.
— I løpet av 30 år har jeg jo spilt det meste, og bluesen har jeg alltid
hatt med meg. De musikalske preferansene til jazzen, og Malmø
Riverside, som jeg spilte med før, er heller ikke så fjernt fra dette,
skjønt, det siste året har det blitt en del mindre spilling, sier Frodesen.
Gjensyn
Møtet med Joe Degelia ble også et gjensyn for de mest dedikerte
medlemmene i klubben. Det var nemlig han som fikk æren av å spille på
stiftelseskonserten i mars 2007. Her gikk det ellers i en lang rekke, mer
eller mindre bluesaktige slagere, fra Chuck Berry, til Procol Harums «A
Whiter Shade of Pale» til konsertdelens mest svingende, en utrolig funky
Delbert McClintons «Standing on Shaky Ground».
Introduksjonen til John Beland, fra bluesklubbens Frank Holte var heller
ikke snau.
— Dette er mannen Elvis Presley ønsket seg som gitarist. Men, da Beland
allerede var kontraktbundet på annet hold ble ikke det noe av, sa Holte.
John Beland dukket opp etter pausen med ny bassist, sønnen Taylor. For
øvrig har The Flying Burrito-medlemmet, John Beland en merittliste som
inkluderer størrelser som Linda Ronstadt, The Bellamy Brothers, Ricky
Nelson, Kim Carnes og Kris Kristofferson.

Fant dansegulvet:
Publikum ble sterkt oppfordret av
Degelia til å ta dansegulvet fatt.
Det gjorde de.

30 års erfaring:
Arild Frodesen spilte blues-bass så
det holdt. På tross av noe
manglende øvinger med artistene.

Bluesharp:
Joe Degelia er i tillegg til
velrenomert gitarist og sanger mesterlig på munnspill. Bassist
Arild Frodesen i bakgrunnen.
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 kino
Mandal kino viser
«Madagaskar 2»,
«High School
Musical», «Tropic
Thunder» og «James
Bond QoS».

 religiøst
Møte med Deep Water
på Salem.

Julemessa i Mandal bedehus
blir avsluttet i dag med møte.

Menighetsuken i
Holum bedehus
fortsetter.

Menighetsuken i Holum
bedehus blir avsluttet i dag.

Det Norske
Misjonsselskap inviterer til julebasar på
Spangereid bedehus.

Møteweekend om
«Israel - profetordet»
på Solstrand.
Tverrkirkelig mannsmøte på Salem.
Bibeltime, barnegrupper og gudstjeneste i
Adventkirken.
Expect på Betania
Vigeland.

 kultur
Lindesnes fyrmuseum er åpent.
Lillens låve har
førjulsmarked.
Eva Margot stiller ut
malerier på ArtCafé.
Akvarellutstillingen
«Hav» på restaurant
Fyrgryta er åpen.

 annet
Grøt i Senter for eldre
Tidemandgården.
Lions bruktbutikk i
Langgata 15 har
åpent.
Julemarked på
Kanten gård med
arbeider av Marit
Sørensen, Einar
Sørensen, Karin H.
Ellefsen og Fredrikke
S. Bekkevold.
Grindheim idrettslag
møter Havørn i
3. divisjonskamp for
damer i Byremohallen.

 religiøst
Søndagsskole i Mandal
menighetshus.
Møte med Deep Water på
Salem.

Julemessa i Mandal
bedehus fortsetter.

NMS har julemesse på
Øyslebø menighetshus.

Mandal kino viser
«Madagaskar 2», «High
School Musical», «Tropic
Thunder» og «James Bond
QoS».

Møteweekend om «Israel profetordet» på Solstrand.

Havner på CD: Daniel Eriksen (t.v.) trakterer slide som svært få andre. Fredag har han garantert
med seg dobrogitaren (bildet) og gir oss to lengre sett sammen med Vidar Busk (t.h.) i en ren
akustisk aften.

Venterommet på CD
Bluesfantomet Vidar
Busk «bare må» ta
turen innom
Venterommet når
han skal spille inn
sin neste CD.

Mandal SV inviterer
til åpent møte om finanskrisa
På møtet vil Stein Rafoss blant annet ta opp disse spørsmålene: Hvorfor og hvordan oppstår det kriser i økonomien? Hva var det som skapte ﬁnanskrisa i USA? Hvorfor
sprer den seg til hele verden? Hvordan oppstår boligkriser? Er det mulig å unngå kriser? Finnes det en krisefri
kapitalisme? Hvilke følger får kriser for folk flest?
Hvordan kan politikerne håndtere krisa?
Etter innledningen blir det servering og god anledning
til debatt og meningsutveksling. Velkommen til møtet!

Møte i Fellesskapskirken i
Mandal.
Møte i Misjonssalen.
Søndagskveld på Betania
Vigeland.
Møte på Betania Vigeland.
Familietime og diplomfest på
Frelsesarmeen.
Møte og søndagsskole på
Betel Svennevik.
Storsøndag på Vigeland
bedehus.

Av

DAG LAUVLAND
Er du blues- og soultilhenger
og kan tenke deg en kveld
med Vidar Busk og makker
Daniel Eriksen, er sannsynligheten stor for at du også
havner på Busks og Eriksens
neste CD. For førstkommende
fredag
blir
Venterommet transformert
til et ﬁks ferdig innspillingsstudio med live-publikum.
Og muligheten til å bli
«hørt» på innspillingen er
absolutt til stede, ettersom
de to kjører to rene akustiske sett med akustisk gitar og
dobro.
– Spesielt artig er det at de
selv har bedt om å få komme
til Mandal og Venterommet
når de først skal spille inn
denne CD-en. Det går faktisk
gjetord om lokalet her, og vi
opplever stadig oftere at
managere, impresarier og
bookingselskap henvender
seg til oss for å få artistene
«sine» ned hit, sier webansvarlig i Mandal Bluesklubb,
Jacob Erstad.

Bibel og lovsang på Mandal
bedehus.

Søndagsskole, bønnesamling
og lovsangkveld på Filadelﬁa.
Gudstjeneste i Mandal kirke.

Fullt blues-hus: Dette lokalet er ytterst populært blant
bejublete bluesartister. Dels på grunn av lokalet, og dels –
antallet tilhørere som pleier å innta rommet foran Jannicke
Hageland og Jacob Erstad.
– Hva tror du årsaken til
det er?
– Lokalet er etter sigende
bra å spille i, med god lyd og
akustikk. Og ikke minst er
Mandal Bluesklubb en av de
tre-fire klubbene i Norge
som samler ﬂest mennesker.
Otis Grand og H. P. Lange,
som spilte her 18. oktober,
samlet 170 i Mandal, mens de
dagen før hadde spilt for 50 i
Kristiansand, sier Erstad.
En vanlig live-CD, tatt
opp under en turné, vil som
regel bestå av framførelser
fra ﬂere forskjellige spillinger, fra forskjellige steder på
turnékartet. De beste opptakene blir så senere satt sammen til «én konsert».
– Og de har forsikret at de
her vil spille to skikkelig
lange sett. De har også gitt
uttrykk for at de to stort sett
vil opptre samlet, under hele
konserten. Og det kan borge
for både visuelle og lydmessige store opplevelser, sier
PR-ansvarlig
Jannicke
Hageland.

Lang karriere
Vidar Busk er både gitarist,
vokalist, låtskriver og plate-

produsent innen sjangerne
blues og soul. Han vokste
opp i Langesund, men reiste
til USA allerede som 15-åring
for å spille i bandet til den
amerikanske bluesartisten
Rock Bottom. Han turnerte i
USA i ﬂere år før han vendte
tilbake til Norge i 1990. Nå
har han bak seg sju album,
Stompin Our Feet With Joy
(1997), I Came Here To Rock
(1998), Atomic Swing (1999),
Venus Texas (2001), Love
Buzz (2003), Starfish (2005)
og Jookbox Charade (2007).
Daniel Eriksen er noe
mindre kjent blant det brede
publikum i Norge, men han
er i Europa kjent som en slidegitarist i verdensklasse.
Eriksen har turnert «overalt» med en blanding av «dirty Mississippi deltablues» og
klassisk New Orleans-blues.
Han har varmet opp for
blant annet B.B. King, Gary
Moore, Robert Plant, John
Mayall, Omar & The
Howlers, Eric Sardinas and
Roy Rogers. Det er særlig
dobrogitaren som blir hovedinstrumentet under fredagens konsert.

Familiegudstjeneste i
Vigmostad kirke. Kirkekaffe.
Høymesse i Øyslebø kirke.
Gudstjenestelig møte på
Viblemo bedehus.

 kultur
Lindesnes fyrmuseum er
åpent.
Eva Margot stiller ut malerier
på ArtCafé.
Galleri Furuly har åpent.
Mandal Musikkforening med
solister inviterer til julekonsert i
Mandal kirke.
Julemarked på Kanten gård
med arbeider av Marit
Sørensen, Einar Sørensen,
Karin H. Ellefsen og Fredrikke
S. Bekkevold.
Akvarellutstillingen «Hav» på
restaurant Fyrgryta er åpen.
Førjulsmarked på Lillens
Låve.

 annet
Kafé Hjerterom på sykehjemmet er åpen.
Linedance og seniordans i
Turnhallen.
Spangereid kvinne- og familielag inviterer til julemarked på
Spangereid skole.

Lørdag 22. november 2008
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FLO OG FJÆRE

DAGEN I DAG

SOLEN OPP

SOLEN NED

VÆRET I MORGEN

KL. 07.21 – KL.20.33
KL. 1.23 – KL. 14.03

er 2 min. og 54 sek.
kortere enn i går

kl. 08.52

kl.15.47

Sol. Flau vind, 1,4 m/s
fra nord-nordvest.
0 grader

Ønsker du å annonsere?
Her kunne din annonse stått!

ÅPEN

på tampen

LINJE

Sint? Glad? Undrende?
Slå på tråden til Lindesnes

91 700 100
Lettere
å ta lappen
Teoriprøven er for mange
den største bøygen når man
skal ta sertiﬁkat. Hvert år
stryker tusenvis på prøven
som alle må avlegge for å få
lappen.
Ifølge NRK Sørlandet lanserte i går tre sørlandsgründere en ny internettopplæring for å hjelpe vordende
sjåfører gjennom teoridelen
av førerkortopplæringen.
Henning Reme i Nettlappen.no sier de er sikre på at
de ﬂeste vil klare teoriprøven etter dette nettkurset.
Fire av fem leser på egen
hånd
Hele 80 prosent av dem
som skal ta førerkortet - tar
ikke teorikurs på kjøreskolen. Det er denne gruppen
som nå skal få mulighet til å
klare teoriprøven på egen
hånd.
Opplæringen fungerer
slik at eleven jobber hjemme
på pc-en. Først leses en del
teori og det følger en video til
hver teoribit, deretter kan
du teste i programmet om du
har forstått det du har lest og
sett.
De som gjennomgår kurset har mer enn nok kunnskap til å bestå teoriprøven,
mener Henning Reme i Nettlappen.no
- Målet er at ingen som tar
dette kurset skal stryke, sier
han til NRK Sørlandet.

Rufsete: Vidar Busk spiller som før; skitten og rufsete blues, men denne gang i en enda mer nedstrippet og folkelig versjon sammen med Daniel
Eriksen.

Foto: Svein Frydnes

Lindesnes Avis 081202

Stålkontroll for blueshelt
Vidar Busk og Daniel Eriksen
holdt publikum i Mandal i sin hule
hånd til sene nattetimer med både
leken, lavmælt og skitten blues.
Av

i dag for 25 år siden
 Søren Brandsnes
leter etter krigsseilere i Mandalsregionen.
 Ny kaktusrekord
igjen - denne gang
fra Kirsten Rønneborg i Øyslebø.
 Kino: Spion mot
sin vilje.
 Dagens tilbud:
Volva støvsuger
U260 kr 1395 (Bjarne
Reierson).

MARIUS LOLAND
Vidar Busk er tilbake på landeveien igjen,
og lørdag gjestet han Venterommet i Mandal. Denne gang var det kun han og gitarist/vokalist Daniel Eriksen på scenen. En
enkel løsning som kledde de to artistene
godt.
– Dette er den beste konserten vi har arrangert, sier leder av Mandal Bluesklubb,
Jacob Erstad halvveis i settet.
For det var to artister i storform som gjestet Mandal. Selv om dette var duoens aller
første konsert, hadde de stålkontroll sammen med de 140 høylytte publikummerne.

Rufsete
Den ene rufsete blueslåten etter den andre
rullet ut av ermet til de to drevne musikerne. I all enkelhet, med to stemmer og to gitarer, men med en innlevelse og overbevisning som dro publikum med inn i bluesuniverset.
Alt fra blå bakgater i New Orleans til utfordrende trosskildringer ble malt i rustne
toner. Høydepunktene var da de to slo seg
løs i heftige improvisasjonspartier, som
skjønt enkelte ganger også endte i konsertens svakere partier.
For det skal mye til å holde på oppmerksomhet og fokus gjennom en halvannen til

Bereist gitarist: Daniel Eriksen er en
anerkjent slidegitarist som har varmet opp for
blant annet B.B. King og Gary Moore. Mange
av konsertens positive overraskelser var fra
hans repertoar.
Foto: Svein Frydnes
to timer lang konsert med et kvarters pause
imellom. Men høydepunktene hører hjemme på liveplaten som karene slipper etter
turneen.
– Vidar Busk sa at dette var en av de beste konsertene han har spilt, både med tanke
på lokalet og feedback fra publikum, sier Erstad.
Avslutningen med ukulele, Jimmy Hen-

Full av liv: Vidar Busk (t.v.) spiller gjerne litt
«alternativ elgitar», der den holdes i én streng
mens den vugges opp og ned. Resten av
konserten måtte han og Daniel Eriksen belage
seg på å spille på akustiske gitarer.
Foto: Svein Frydnes

drix-coverlåter og den Engelske folkesangen «Sam Hall» (mest kjent fra Johnny Cash
sin versjon fra 2002) var god belønning for
dem som holdt ut til de sene nattetimer.

