Blues Pub hösten 2022
26 aug Among Lynx
2 sept Father Abraham & the Schmuck
The Wigflippers
9 sept Eric Bibb & Staffan Astner
16 sept Axman Band
23 sept Kulturnatt (se www.blakaktus.com)
24 sept Kulturnatt
30 sept The Blue Benders
7 okt Bill Öhrström & Kenny Håkansson
14 okt Pontus Snibb & the Wreck of Blues
21 okt Solid Zue & the Crooked Teeth
28 okt Bluesmobile Quartet
4 nov Dafgård & Tommy Trumma
11 nov Boogie Leg
18 nov Sick’n Blues
25 nov Violet Green
2 dec Kokomo Kings
9 dec Joachim Svensmark Trio (DK)
26 dec Kjell Gustavsson R&B Orchestra

Dynamo: Entré Bråddgatan 34
(Kungsgatan)
Facebook.com/BlaKaktus
www.blakaktus.com

Among Lynx
Fredag 26 augusti 20.00
Among Lynx lämnar ingen
oberörd med sina kraftfulla
texter och sin brutala
musikalitet. Det är snyggt,
genomtänkt, rått och genuint.
Musiken andas blues, 70talshårdrock och poppig
nutidsrock med tunga riff på
gitarren och blå toner på
munspelet. Med en klassisk
bluessättning bestående av
slidegitarr, bas, munspel,
sång och trummor strävar
bandet mot att blanda
gammalt och nytt och att
verka för förnyelse i genren.
De skivdebuterade 2015 med
en självbetitlad EP. Bandet
spelade sig upp från trånga
pubar till större festivalscener.
Året därpå släpptes singeln
”Soil” med tillhörande
musikvideo där bandet visade
att de aktivt tog avstånd från all form av sexism, rasism och ojämlikhet i
samhället. Hösten 2017 kom första fullängdsalbumet - en bejublad skiva
med flera fina recensioner. Turnén som följde tog bandet från norr till
söder, från blues- och klubbscener till festivaler och stadsfester.
Bandet följde snabbt upp med sitt andra fullängdsalbum “Movement”
2019, där singeln “Shameless” plockades upp av ett flertal radiokanaler.
Under 2022 släpper de ett
Eva-Mi Ringqvist - sång, slagverk, gitarr
flertal singlar inför ett
Moa Brandt - gitarr, kör
kommande album..
Elin ”Luffar Lo” Öberg - munspel, kör
Elin Tannerdal - bas, kör
Amanda Savbrandt - trummor, kör

Father Abraham & the Schmuck
The Wigflippers
Fredag 2 september 20.00
Father Abraham & The Scmuck
Sydstatsdoftande gitarrbaserad
bluesrock från Söderköping med
medlemmar som tidigare
medverkat i band som
Monotones, Blueshealers, Mr
Spruce och Boogie Leg mfl.

Anders Grahn - sång, gitarr
Mats Abrahamsson - sång, gitarr
Torbjörn Fjellgård Andersen - bas
Stefan Wållberg - trummor

Johan Wigge - sång, gitarr
Markus Korhonen - munspel
Mats Schylström - bas
Rolf Petersson - trummor

The WigFlippers är ett hopkok av gamla musiker från blues-, punk
och reggaeträsket i Norrköping. Medlemmarna har tidigare
medverkat och medverkar i band som Boogie Leg, Monotones, NBF,
Desmodrome och Trainyard mfl. Bandet lirar svängig jumpblues och
inspireras av artister som Kim Wilson, Smiley Lewis, James Brown
mfl.

Eric Bibb & Staffan Astner
Fredag 9 september 20.00
Två legender som
spelar över hela
världen och nu gästar
Blå Kaktus. Ett unikt
tillfälle att se och höra
två musiker i världsklass.
Eric Bibb, född och
uppvuxen i New York,
är med sina över fyrtio
album och mer än
femtio år på scenen, en
av den internationella
bluesvärldens största
namn idag och
hyllningarna som en
av världens främsta
akustiska
bluesgitarrister är
ständigt
återkommande.
Foto: Jan Malmström Han har turnerat
världen runt i mer än
tjugofem år, blivit Grammy-nominerad i USA två gånger och fått
mängder av andra internationella utmärkelser. Eric har samarbetat med
storheter som t.ex Mavis & Pops Staples, Taj Mahal, Odetta, Bonnie
Raitt, The Blind Boys of Alabama och The Dixie Hummingbirds.
Staffan Astner en mycket välrenomerad gitarrist, låtskrivare och
producent som har spelat på hundratals album och turnerat runt om i
världen. Några av artisterna Astner har turenerat eller spelat in med
inkluderar Ricardo Arjona, Sting, Ray Charles, Celine Dion, Ruthie
Foster, Richard Page, Marie Fredriksson, Frida (Abba), Martha and the
Vandellas, Barbara Hendricks, Ian Hunter,
James Ingram, Roxette och Westlife.
Eric Bibb - sång, gitarr
Staffan Astner - gitarr

Axman Band
Fredag 16 september 20.00
Stockholmsbaserat Rock n’ Roll- och Bluesband med garanterat drag!
Efter att ha frilansat med diverse storheter på enskilda håll beslutade
medlemmarna om att gå samman och göra något eget med en unik lineup med både piano, Hammond och två sångare som frontar denna
maffiga show. Medlemmarna träffades i Stockholm men härstammar
från både Norrland och Småland.
Med både eget material men också med andras låtar i perfekt blandning
tar Axman Band med oss på en show som spänner över otaliga
decennier av influenser från Soul, Funk, Country och framför allt Blues
och tuff Rock n’ Roll.
Hösten 2019 släppte Axman Band sin debut EP ”Ain’t Nobody’s
Business”, som kort därefter följdes upp med fullängdaren ”Live from
the road”.
Hjärtligt välkomna på en show utan dess like, ni kommer gå hem med
ett leende på läpparna.
Anders Hedberg - piano, sång
George Hedlund - Hammond B3, sång
Peder Ax - bas
Håkan Englund - trummor
Ola Insulander - gitarr

Kulturnatt x 2
”Kulturnatten” är i år hela helgen och vi kör livemusik
både fredag och lördag.

Fredag 23 september
19.00 Otis Bluesband
20.00 Kenta Blues Band
21.00 Midnight Skinny & the Rusty B’s
22.00 The Wigflippers

Lördag 24 september
(I samarbete med Musikföreningen Crescendo)

17.00 De Geer Gymnasiet Jazz Trio
18.00 Voodoo kvartetten
19.00 Ukebox
20.00 Bitter End Bluesband
21.00 Anna Sandström Kvartett
22.00 Father Abraham & the Schmuck
23.00 Boogie Leg

The Blue Benders
Fredag 30 september 20.00
Sveriges Bluesframtid?
På mindre än ett år har
de etablerat sig som ett
av Sveriges hetaste
band i blues/rythmn
blues/bluerockgenrén.
Var de än drar fram
följer superlativen
dem i spåren. Det hela
tog sin formella form
på streamade Old
Town Blues Jam 22 maj
2021. Därefter intogs
Tidaholms
Bluesfestival där
bandet blev festivalens
stora snackis.
”Festivalens
höjdpunkt” var
stående kommentarer
från väldigt många hänförda festivaldeltagare.
The Blue Benders nominerades till Årets Band 2021 i Bluespoddens
årliga omröstning!
Fronttrion i detta hypade band går fortfarande på gymnasiet. Att ett
gäng 17-18 åringar kan leverera på denna nivå har gett Bluessverige ett
minst sagt ungdomligt framtidshopp!
Surahammarbördige Edvin Öström (gitarr) äntrade 2017 Hedemora
Bluesjam och skapade där en musikalisk plattform. När Morris Malek
Andersson (gitarr) började studera på Rytmus i Stockholm träffade han
Edvin som drog med honom till Gamla Stans källarvalv och dess
jamscen. Samson Mirro (sång) har en unik, skitig stämma, som sprungen
ur ett långt bluesliv, trots sina blott 17 år.
Rytmsektionen, som håller ordning på de ovan nämnda yrvädren, består
av Karl Ivert (bas) samt Oskar Boså
(trummor), två multimusikaliska 25- Samson Mirro - sång
åriga musikgenier ursprungligen från Edvin Öström - gitarr
Morris Malek Andersson - gitarr
Göteborgsområdet.
Karl Ivert - bas
Oskar Boså - trummor

Bill Öhrström & Kenny Håkansson
Fredag 7 oktober 20.00

Musiken beskrivs bäst som intelligent arrangerad blues med
underfundiga svenska texter – en låtskatt inom den svenska bluesen. Bill
tolkar bluesen på ett unikt och genuint sätt vilket gör att publiken får
den där känslan att man har fått uppleva något som är på riktigt.
Bill Öhrström har jobbat med allt och alla och har oceaner av anekdoter
att berätta från sina möten från sina karriärer som fotomodell och som
musiker. Allt från hur Jimi Hendrix sov över på en madrass hemma hos
Bill, till varför han tackade nej till att bli sångare för The Who. Med sig
har sin sin gamla vapendragare Kenny Håkansson som spelat i grupper
som Kebnekaise och Dag Vag
Bill Öhrström - sång, munspel, percussion
Kenny Håkansson - gitarr

Pontus Snibb’s Wreck of Blues
Fredag 14 oktober 20.00
Efter förra årets
succé är vi i Blå
Kaktus mycket glada
över att även i år få
presentera Pontus
Snibb. Det här
bandet är mera
Fabolous
Thunderbirds än ZZ
Top – det vill säga
det är klassisk
Texasblues men utan
skäggens attack.
Pontus Snibb är en
synnerligen
kompetent
låtskrivare och
Wreck of Blues
behärskar hela
spektrat av musik
med rötterna i
bluesen.
Pontus har turnerat och spelat in skivor med band/artister som
Mescaleros, Buckaroos, Mikael Wiehe, Totta Näslund, Sven Zetterberg,
Fjellis Fjellström, Mats Ronander, Nicke Ström, Micke Rickfors och
Charlie Musselwhite. Kalle Johansson är sannolikt Sydsveriges
stadigaste basist och flitigt anlitad i såväl studio- som
konsertsammanhang och tillsammans med Håkan Nyberg utgör han
den tunga rytmsektionen i Richard Lindgren & Rejectables. Håkan
Nyberg är inte bara pappa till Pontus Snibb. Han är också en av Sveriges
bästa och mest erfarna trummisar. Han har spelat med Mikael Wiehe,
Björn Afzelius, Nationalteatern och
många, många fler.
Pontus Snibb - Gitarr, sång
Kalle Johansson - Bas
Håkan Nyberg - Trummor

Solid Zue & the Crooked Teeth
Fredag 21 oktober 20.00
Åter igen på Blå Kaktus
scen efter förra årets succé.
Zubaida Solid (Solid Zue)
beskrivs bäst med orden
”kraftfull stämma i liten
kropp”. Förra året gjorde
det här gänget ett bejublat
framträdande på Blå
Kaktus och nu har vi dem
här igen.
Med inspiration av stora
röster inom Blues, Soul och
70-tals rockera,
sammanflätar hon sitt soulbluesiga sound med lekfull
improvisation och tonvis
av attityd.
Med sig har hon ”The
Crooked Teeth” som
medför improvisationsglädje och attityd, men som
framförallt utmärks av ett
svängigt kraftpaket som
består av en rysligt tight
bas- och trumsektion som
spelat ihop sedan barnsben i glada Hudiksvall. De kompletteras i sin tur
av två gitarrister som delar inspirationskällor vilka hämtas ur en bred
palett av genres som soul, jazz,
Zubaida Solid - Sång
funk, country och rootsrock
Johan Borgström - Gitarr
nermixat i en bluesig grund.
Charlie Holmlund - Gitarr och sång
Jacob Tellin - Klaviatur
Olle Lundström - Bas
Johannes Braaf - Trummor

Blues Mobile Quartet
Fredag 28 oktober 20.00

Bluesmobile Quartet kanske låter okänt men om man nämner att tre
fjärdedelar av denna ensemble kommer från Bluebirds som turnerat runt
i mer än trettio år så kanske flertalet lyfter på ögonbrynen. Bandet består
ju av ”idel ädel adel” inom blueskretsar, kolla bara in den här meritlistan
som följer! Jim Ingvarsson bakom trummorna som lirat med mängder av
svenska och internationella artister bland annat Sven Zetterberg och i
band som Bluebirds, Instigators och med Mönsterås Bluesband. Patric
Carlsson som är låtskrivare, sångare och gitarrist i Bluebirds som
turnerat ca 30 år både i Sverige och utomlands, gjort ett flertal plattor
och gästat hos många andra toppband. Magnus Jonsson som är en
supersäker basist i Bluebirds som lirat bl.a. i Australien, Europa, USA
och hela Norden. Johan Johansson som lirar piano och orgel, en doldis
för många men med egen trio. Har gjort
Patric Carlsson - gitarr, sång
musik för Emrik och Åsa Gustafsson,
spelat med Sky High, Lasse Lindgren, Big Johan Johansson - piano
Magnus Jonsson - bas
Constellation, Stonefunkers och många
Jim Ingvarsson - trummor
andra.

Dafgård & Tommy Trumma
Fredag 4 november 20.00

Dafgård & Tommy Trumma är ett tvåmannaband från Göteborg med ett
genuint sound och ett unikt sväng. Här varvas Blues, Soul, Rootrock,
Swamp-pop, Boogaloo och eget material i samma anda.
Med utgivningen av nya albumet ” Travel Kit Groove” och spelningar
på bland annat Notoddens Bluesfestival och Åmåls Bluesfest har duon
börjat göra sig ett namn på den Nordiska Bluesscenen.
Stefan Dafgård är känd från band som The Instigators och Jim`s Combo.
Tommy Johansson har spelat med band som Voxhall Blues och Abel &
Kaninerna.
Stefan Dafgård - sång, gitarr, munspel
Tommy Johansson - cajón & washboard

Boogie Leg
Fredag 11 november 20.00

Blå Kaktus är mycket glada att återigen efter senaste succén få
presentera det lokala Bluesbandet som är vida känt för sin tunga, tajta,
svängiga och energifyllda Bluesrock. Här talar vi om en trio som
bildades år 2000 och som spelat på bluesfestivaler och klubbar runt om i
Sverige. Bandet har släppt två skivor (Cut to the bone och 2nd Leg)
under åren. Med Magnus Jacobson på trummor och Anders Krusell på
bas uppstår ett magiskt sväng som med Johan Wigges råa tunga solon
skapar en karaktär som i pressen beskrivs som ”en ångande
Bluesmaskin” med hårt svängande Blues och Rock'n'roll från tightaste
bandet i norra Götaland. Bandets influenser kommer från bland annat
Freddie King, Albert King och Fabulous Thunderbirds vilket är ett måste
för den som gillar svängig och ärlig Blues & Rock`n Roll
Den här kvällen förstärks bandet med
Johan Wigge - gitarr, sång
Arman Sikiric på munspel. Arman är
Anders Krusell - bas
välkänd från många olika band, bland
Magnus Jacobson - trummor
annat Erika Baier and the Business.
Arman Sikiric - munspel

Sick’n Blues
Fredag 18 november 20.00

Blå Kaktus är mycket glada över att ännu en gång få presentera ett av
Norrköpings stora band inom bluesgenren.
Sick`n Blues bildades 1995 när Lasse Roselius och Mats Andersson från
Toggas Torpeder slog sig ihop med Lasse Wirström och Göran Persson
från Windy City Stompers.
Sedan dess har bandet byggt upp ett stort förtroende på klubbar och
festivaler i Sverige och Norge. Sick’n Blues har släppt två CD`s (Hot
Black Coffee, 1998 och Milk The Duck, 2002). År 2001 och 2004 kompade
de den unge amerikanska gitarristen och sångaren Dave Herrero på
hans turné i Sverige.
Lasse Roselius - gitarr, sång
Lasse Wirström - gitarr, munspel, sång
Mats Wirström - bas
Göran Persson - trummor

Violet Green
Fredag 25 november 20.00

Violet Green hyllar rockens och bluesens stora divor. De klassiska
bluesdivornas motto var: Tell it like it is! De bröt tabun och protesterade
med svärta och humor mot orättvisor och förtryck. De skapade ny musik
och har inspirerat musiker i över hundra år. Publiken tas här med till en
rökig pianobar i amerikanska södern och till vaudevilleartisternas
tältföreställningar. Vi möter 50-talets rhythm & blues-artister, sedan
Janis Joplin – som på 60-talet inspirerades av Bessie Smith – och Mavis
Staples som fortfarande turnerar världen runt. Föreställningens röda
tråd är en musikhistoria där pionjärer som Memphis Minnie, Big Mama
Thornton, Ethel Waters, Etta James, Sister Rosetta Tharpe, Bessie Smith,
Janis Joplin, Aretha Franklin, Mavis Staples, Amy Winehouse med flera
presenteras. "Här finns ett sväng, en värme och en spelglädje som
smittar lika mycket som
Ulla Wrethagen - gitarr, sång
låtmaterialet"
Carola Andersson Mellqvist - sång
/Skånska Dagbladet, feb 2020
Elsie Petrén - saxofon
Anna Hammarsten - keyboard & sång
Eva Grund - trummor

Kokomo Kings
Fredag 2 december 20.00

The Kokomo Kings har fått ett rykte om sig att spela en kompromisslös
häxbrygd kokt på diverse rootsmusik, djupt förankrad i gammal
skramlig blues. De har beskrivits som ”mer rock´n´roll än rock´n´roll”.
Kokomo Kings har spelat på klubbar och festivaler i Sverige, Norge,
Finland, Danmark, Tyskland, Tjeckien, Österrike, Schweiz, Spanien,
Frankrike, Holland, Belgien och Storbritannien.
2013 släppte de debutalbumet ”Artificial Natural” och bandet fick snabbt
ett rykte i blues- och rockkretsar. 2017 släpptes det andra albumet ”Too
Good to Stay Away From” på det tyska skivbolaget Rhythm Bomb
Records. Den tyska tidningen Blues News utsåg den till månadens
album, och amerikanska The Blues Junction utsåg den till årets femte
bästa album.
2018 blev de nominerade till bästa rockabillyband av Ameripolitan
Awards i Memphis, och senare samma år vann de utmärkelsen ”Band of
the Year” av engelska The Blues Lounge Radio Show. Tredje albumet
”Fighting Fire With Gasoline” från 2019 fick bra spridning runt om i
Europa.
Martin Abrahamsson - gitarr, sång
1 oktober 2021 släpptes deras
fjärde album "A Drive-By Love Magnus Lanshammar - kontrabas, kör
Waldemar Skoglund - elgitarr
Affair"
Daniel Winerö - trummor

Joachim Svensmark Trio
Fredag 9 december 20.00
Joachim Svensmark har
aktivt spelat musik
sedan tidig barndom och
uppträtt på arenor över
hela Danmark. Sedan
början av 2019 gitarrist i
Thorbjörn Risager & the
Black Tornado med
vilka han turnerar över
hela Europa och som
han har gjort två skivor
med. Där träffade han
trions senaste tillskott
Søren Bøjgaard som
spelar bas i TR&TBT.
Tillsammans med Troels
Drasbæk på trummor
bildar de en powertrio
som framför
originallåtar skrivna av
Joachim samt covers
från Jimi Hendrix, Ray
Charles, Albert King,
SRV och många fler.

Joachim Svensmark - gitarr, sång
Søren Bøjgaard- bas
Troels Drasbæk - trummor

Kjell Gustavsson Rhythm’ Blues Orchestra
Måndag 26 december 20.00 (Annandagsblues)

Efter förra årets succé får vi åter igen besök av KGR&BO.
Kjell Gustavsson, trummis, låtskrivare och kapellmästare bildade 2008
Kjell Gustavsson Rhythm & Blues Orchestra. Bandet består av 9st
mycket rutinerade musikanter som spelat med allt och alla såväl svenska
som internationella artister. Bandet har släppt 7 cd sedan starten 2008
med enbart orginalskriven musik. Förutom sångaren Mikael Westman
och gitarristen Pelle Lindh som skrivit några låtar till bandet, så är all
musik skriven av Kjell Gustavsson. Bandet är starkt inspirerat av och
älskar musiken som hör hemma i
Kjell Gustavsson - Trummor, sång
trakterna av New Orleans. En hårt
svängande mix av Rhythm & Blues, Surjo Benigh - Bas, sång
Bonne Löfman - Gitarr, sång
Boogie, Funk till Louisianas heta
Pelle Lindh - Gitarr, sång
Cajun/Zydecorytmer. Kjell
Anders Larsson - Keyboard, dragspel
Gustavsson Rhythm & Blues
Martin Lood - Trumpet
Orchestra ger allt med sanslös
Bosse Gustafsson - Saxofon
spelglädje och sväng, så det blir en
het och oförglömlig kväll där ingen Martin Pålsson - Trombone
Mikael Westman - Sång
kan stå eller sitta still.

Bluesföreningen Blå kaktus
drivs sedan starten 2012
av engagerade
bluesmusiker och andra
”blueslovers” och vänder
sig till musikintresserade i
alla åldrar. Genom att
arrangera publika
konsertkvällar av hög
kvalitet vill föreningen
förvalta bluesmusikens arv
och främja utvecklingen av
aktiva bluesmusiker lokalt
och från hela Norden.
Målet är att ha en stor
bredd inom genren och
erbjuda scenutrymme åt de
bästa etablerade banden
såväl som åt mer
orutinerade musiker. Blå
Kaktus har ett öppet
medlemskap som ger
rabatt på konserterna (och
möjlighet att påverka
verksamheten).

Dynamo: Entré Bråddgatan 34 (Kungsgatan)
Med stöd av:
Norrköpings Kommun
Rapidkopia i Norrköping AB
Hotell Nordic
Scandmetall AB
Studiefrämjandet
Facebook.com/BlaKaktus
www.blakaktus.com

