Julkaisuvapaa

Savonsolmu Beach & Blues Party – vireä kaksikymppinen
Kahdettakymmenettä kertaa järjestettävän Savonsolmu Beach & Blues Partyn esiintyjälista sisältää
blueseliittiin lukeutuvia nimiä niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Luvassa on monipuolinen kattaus
sinisävyistä musiikkia.
Pääkonsertissa lauantaina 8.7. esiintyvä yhdysvaltalainen laulaja-harpisti James Harman on
toiminut bluesmuusikkona vuodesta 1962 alkaen. Annistonissa, Alabamassa syntynyt Harman lauloi
lapsena kirkkokuorossa. Blues ja soul tulivat tutuiksi radion kautta. Nuoren Jamesin elämän
mullistava muutos koitti perheen muutettua Floridaan. Ikäistään vanhemmaksi naamioituneena hän
pääsi vierailemaan paikallisilla bluesklubeilla. Esikuvien maneerit nopeasti omaksunut James
Harman alkoi pian itsekin niittää mainetta etelävaltioiden klubien estardeilla.
Vuodesta 1978 lähtien James Harman on esiintynyt omaa nimeään kantavan bändin kanssa,
vieraillen siinä ohessa muiden artistien levyillä ja kiertueilla. Omissa nimissään Harman on tehnyt
kaikkiaan kolmekymmentäkolme julkaisua sekä lukuisia vierailuja muiden artistien levyillä.
Vuonna 2015 julkaistu ”Bonetime” palkittiin viidessä eri sarjassa saman vuoden Blues Music
Awards-tapahtumassa. Savonsolmu Beach & Blues Partyssa James Harmania säestää Euroopan
laajuista mainetta niittänyt Tomi Leino Trio.
SF Blues kiertää kuluvana vuonna 15-vuotisjuhlien merkeissä. Hotelli Savonsolmun rannan
päälavalla viiden vuoden keikkatauolta palannut bändi nähdään alkuperäisessä kokoonpanossaan:
Pepe Ahlqvist (kitara, huuliharppu, laulu), Dave Lindholm (kitara, laulu), Heikki Silvennoinen
(kitara, laulu), Mikko Löytty (basso) ja Jani Auvinen (rummut). Luvassa on musiikillisia helmiä
kunkin artistin omasta ohjelmistosta sekä SF Bluesin levyiltä.
Vuonna 1981 Vantaan Länsimäessä perustettu Melrose nousi parrasvaloihin sekoittamalla
nerokkaasti kitaravetoista perusrockia, rockabillya ja rock'n'rollia. Bändin suosio etenkin keikoilla
on ollut vankkumaton koko olemassaolonsa ajan. Valkokankaallakin yhtye on esiintynyt Aki
Kaurismäen elokuvissa ”Hamlet Liikemaailmassa” ja ”Laitakaupungin Valot”. Suomessa ja
maailmalla livesuosiota saavuttaneen Melrosen viimeisin levyjulkaisu on tänä vuonna julkaistu
single ”I'll Let You Know”, josta Tokela toteaa: ”Tässä biisissä on sopivasti Cissee ja Agentsia, eli
aika paljon härmää ollakseen meidän. Mut' hyvä näin!”
Kaksikymmentäkolme vuotta sitten päivän valon nähnyt Tap Jelly Blues Band esiintyy Savonsolmu
Beach Blues Partyn päälavalla – kuten teki jo ensimmäisessä tapahtumassa vuonna 1998. Kitaristilaulaja JP Sivosen vetämä bändi juhli kolme vuotta sitten näyttävästi kaksikymppisiään
kulttuurikeskus Poleenissa. Tuolloin lavalla nähtiin bändin entisiä jäseniä, kuten tullaan näkemään
Savonsolmun rannassakin. Powerful blues'n'rock ei jätä ketään kylmäksi!
Yleisöllä on klo 17 alkavaan pääkonserttiin vapaa pääsy. Parkkibaari avautuu klo 16 ja tuolloin
siellä esiintyy sikarilaatikkokitaroilla soittava Hobo Cigar Box Band.
Klubeilla laitetaan kannat kattoon
Perjantaina 7.7. Savonsolmun pääravintolan Bluesrock iltaklubi starttaa klo 22. Lavalla nähdään
kolme bändiä: Swamptown Boogie, Jay Kay & Blues Gang ja Brandy Rockers.
Kitaristi-laulaja Jouni ”Jay Kay” Kallenautio tunnetaan ennen kaikkea brittibluesin ja etenkin Peter

Greenin soittotyylin vannoutuneena kannattajana. Mies on tullut tunnetuksi useissa eri
kokoonpanoissa, kuten Siberian Blues Huskies, The Bar Room Preachers ja Oiling Boiling
Rhythm'n'Blues Band. Vuonna 2015 Kallenautio julkaisi ensimmäisen soololevynsä ”Jay Kay &
Blues Gang – From The Shadows”.
Brandy Rockers on perustettu Kuopiossa vuoona 1978 rockabillybuumin riehuessa vahvimmillaan
valtakunnassamme. Samalla alkukantaisella asenteella runsaasti kokemusta vuosien saatossa
kartuttanut bändi veivaa edelleen. Kitaristi Jarmo Kämäräinen ja kontrabasisti Jussi Jokinen ovat
vierailleet Pieksämäellä aiemminkin ja kokeneet ikimuistoisia hetkiä.
- Olihan se kova homma kun pääsimme vuonna 1998 Elviksen alkuperäisten bändin jäsenten DJ
Fontanan ja Scotty Mooren kanssa, muistelee Jokinen.
Paikallisväriä iltabileissä edustaa Swamptown Boogie soittaen niin perjantai-iltana kuin lauantain
päätösklubilla. Bändin musiikissa yhdistyvät jumpblues, Chicago-blues ja kitaravetoinen boogie.
Päämääränä on tarjota ns. ”jalan alle menevää musiikkia”. Lauantain päätösklubilla on luvassa
yllätysvieraita.
Bluesin juhlaa vietetään jo keskiviikkona 5.7. Pieksämäen kauppatorilla järjestettävällä iltatorilla.
Tuolloin esiintyy 25. toimitavuottaan juhlistava Jake's Blues Band. Luvassa on komean kitaroinnin
siivittämää, Texasvaikutteista bluesrockia. Sateen sattuessa tapahtumapaikkana on Veturitori.
Torstaina 6.7. Music Bar Coronassa blueskansaa viihdyttää brittiläinen Emma Black akustisella
setillään. Pehmeän ja samalla voimakkaan lauluäänen omaava Emma on kiertänyt maailmaa
seitsemäntoistavuotiaasta lähtien. Hän on esiintynyt samalla lavalla lukuisten kovan luokan bluesja folknimien kanssa, mm. Dr. Feelgood, John Renbourne, Hugh Masekela ja The Indigo Girls.
Perjantain ja lauantain iltaklubeille pääsymaksu on viisi euroa. Kaikkiin muihin tilaisuuksiin
yleisöllä on vapaa pääsy. Tervetuloa!
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