
27 jan Medlemskväll
3 feb Thorbjørn Risager duo (DK)
10 feb Tove Gustavsson Band
24 feb Ida Bang & the Blue Tears
3 mars Father Abraham & the Schmuck
10 mars T-Bear & the Dukes
17 mars BOM &Mats Ronander
24 mars Erika Baier Band
31 mars Sick’n Blues
7 apr Midnight Skinny & the Rusty B’s
14 apr Fredrik & Puritanerna
21 apr Boogie Leg
28 apr Sugar Ray & the Bluetones

Featuring Duke Robillard (US)
5 maj The Bitter End Bluesband
12 maj The Lowdown Saints

Blues Pub vår 2023

Dynamo: Entré Bråddgatan 34
(Kungsgatan)

Facebook.com/BlaKaktus
www.blakaktus.com



Thorbjørn Risager - sång, gitarr
Emil Balsgaard - piano

Thorbjørn Risager DUO
Fredag 3 februari 20.00

Alla som gillar blues känner till
Thorbjørn Risager & the Black
Tornado som har underhållit
bluesälskare världen över i 20 år
med sina konserter och skivsläpp.

Färre vet att Thorbjørn Risager och
pianisten Emil Balsgaard har en
historia tillsammans som går
mycket längre tillbaka i tiden. Det
har gått 30 år sedan deras

partnerskap började i New Orleans blues’n funkbandet Rad Gumbo.

Deras album ‘Talking The Good With The Bad’ från 2021 visar deras
kärlek till den speciella New Orleans blues’n funkstilen fortfarande är
intakt med pulserande boogieblues, inslag av karibiska rytmer, syrliga
deltagrooves och low down dirty funktion. Thorbjørns röst framträder
extra rå och naken när den bara kompas av hans gitarr och av Emil som
spelar boogie som få andra skandinaviska pianister.



Tove Gustavsson – sång
Matte Gustafsson – gitarr
Jens Frithiof - gitarr
Surjo Benigh - bas
Kjell Gustavsson - trummor

Tove Gustavsson Band
Fredag 10 februari 20.00
Tove Gustavsson är en av den nya generationens kvinnliga bluesartister
som bluesscenen behöver. Tove sticker ut i mängden med helt egen
originalmusik och en unik, mörk och hes stämma.

Efter att Tove släppte sin debutskiva för tre år sedan, har hennes musik
uppmärksammats med fin kritik i radio, poddar, sociala medier och
reportage i branschtidningen Jefferson. Men framför allt får Tove

Gustavsson publikens
uppmärksamhet i varje
liveshow.

2018 var Gustavsson en
del i den hyllade
liveshowen ”Ladies Got
The Blues” på den
legendariska krogen
Fasching i Stockholm.
2019 tilldelades Tove det
hedersvärda stipendiet
”Åmål Junior Blues
Prize” efter att spelat
med sitt band på Åmåls
Blues Fest. 2020 vann hon
”Årets platta” i
Bluespodden-priset efter
att ha släppt sin senaste
singel ”All The Things”
som hon skrev ihop med

Fredrik ”Skanky Fred” Karlsson (Lisa Lystam Family Band). Toves
andra skiva är påbörjad och fler singlar
kommer släppas under våren 2023.
Bakom sig har hon dessutom samlat de
mest kompetenta musikerna man kan
önska sig i branschen.



Ida Bang - sång
John Bernström - gitarr
Leo Henriksson - gitarr
Patrik Engström - bas
Leo Sund - trummor
Jonas Westberg - keyboard

Ida Bang & the Blue Tears
Fredag 24 februari 20.00

Det svenska blueshoppet – som Dagens Nyheter kallade dem – Ida Bang
& The Blue Tears är ett av Sveriges främsta band på bluesscenen som gör
musik vilken kanske enklast beskrivs som soulrock. Albumet “Good To
Me” fick en fantastisk recension i DN och ledde till en utökad turné då
de fick följa med som förband till ett av deras favoritband Lake Street
Dive i Europa. Senaste singeln "Keep on keepin' on", producerad av Ida
Bang och Elias Ortiz, är en riktig glädjedänga som visar vilken riktning
bandet nu har tagit.

Kärleken för bluesen var det som förde dem samman och anledningen
till att de bildade bandet 2013. Sedan starten för åtta år sedan har de
turnerat flitigt över hela Europa och övertygat både publik och kritiker
om att de är ett fantastiskt liveband.

I låtskrivandet tar de inspiration av blues, americana och soul från USA
vilket omvandlas till hur det är att
växa upp i Stockholm med långa
mörka vintrar. Det egna materialet
blandas med andra guldkorn av
covers som gått igenom ett Bang-
filter.



Father Abraham & the Schmuck
Fredag 3 mars 20.00

På scen under de kreativa jam-sessionerna vid Open mic i
Söderköping, bland brummande rörförstärkare, talk-boxar och wah-
wah pedaler, fann de här musikerna en gemensam passion för 70-talets
rockiga och funkiga bluesrock. Själva beskriver de att dofterna från
cajunkryddorna, en flaska Wild Turkey och sydstatarnas fiske och
tvättbjörnsjakt ständigt är närvarande i denna jamband-inspirerade
bluesrock från Söderköping. Medlemmarna har tidigare spelat med
Rosa Körberg, X-Models, Monotones, Blueshealers, Mr Spruce och
Boogie Leg mfl.

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



Torbjörn Solberg - gitarr, sång
Emil Wachenfeldt - piano
Fredrik Kaudern - bas
Henrik Berg - trummor

När du har levt här på jorden ett tag slår dig tanken då och då. Det kan
komma när man ser en fin gammal bil, ett musikinstrument, en riktig
"old school"-personlighet intervjuas på TV. Och om du gillar blues
kommer den här tanken definitivt oftare med åren. Våra hjältar går bort
och många av de unga musiker som försöker ta upp detta arv låter som
lärlingar under lång tid innan de kan framträda som fullfjädrad
bluesmusiker.

Men här har vi en kille som överraskar dig så fort du hör ljudet av hans
gitarr, hans röst och hur han hanterar bluestraditionen. Rå och direkt,
men inte "för rå" utan precis lagom för att låta som sig själv. En attityd
med ett speciellt "bett" som vi förknippar med några av de stora
bluesmusikerna.

Var hittar han det? Kanske i de djupa skogarna i Värmland, ett
glesbygdsområde i Sverige, nära norska gränsen. Men framför allt från
hans långa kärleksaffär till blues med hjältar som Albert Collins, Albert
och Freddie King, Luther Allison och andra stora representanter för
modern elektrisk blues med en twist av funk.

En sak han har gemensamt med dessa musiker är att han aldrig spelar
ett set med bara "shuffles", utan varierar i tempo och rytmer. Han är inte
bara en naturlig talang på gitarr, hans
uttrycksfulla och direkta röst och hans
kreativa låtskrivande bidrar också till
soundet; rått och moget på samma
gång.

T-bear & the Dukes
Fredag 10 mars 20.00



Mats Ronander - Sång, munspel
Ola Insulander - sång, gitarr
Anders ”Molle” Molin - bas
Markku Reinikainen - Trummor

BOM & Mats Ronander
Fredag 17 mars 20.00

BOM är en
powerbluestrio i
grunden men flirtar
med andra musikstilar
som country, rock,
jazz, soul, funk, New
Orleans etc. Dock alltid
med stark förankring i
bluesen. De spelar sin
egenskrivna musik från
debutskivan
”Something Strange”.
Därefter äntrar Mats
Ronander scenen och
bjuder tillsammas med
BOM på en härlig kväll
med alla Ronanders

bluesfavoriter. Sångaren, gitarristen och kompositören Mats Ronander,
en ikon inom svenskt musikliv, gör här på Blå Kaktus en unik spelning
tillsammans med BOM!

Ronander var en av medlemmarna i bandet Nature som bland annat
kompade Ulf Lundell på en turné, med en liveplatta och flertalet
ytterligare samarbeten som resultat. På 80-talet inledde Ronander en
framgångsrik karriär som artist i eget namn, som fram till idag har

resulterat i över tio soloalbum där
det rykande färska albumet
”Malla Motel” släpptes för några
år sen. Samtidigt pågick
hobbyprojektet Low Budget Blues
Band vilket blev en stor framgång.
Med Low Budget Blues Band och
senare Ronander Blues har Mats
visat att hans musikaliska rötter
alltid funnits djupt förankrade i
bluesmusiken.



Erika Baier Band
Fredag 24 mars 20.00

Erika Baier - sång
Jörgen Kjellgren - gitarr
Torbjörn Eliasson - sax, piano
Urban Heed - bas
Peter Bergqvist - trummor

Erika Baier har en stark
emotionell koppling till
blues, vilket är tydligt i
hennes musikaliska uttryck.
En karismatisk unik artist på
den svenska och
skandinaviska livescenen
med en rå, uttrycksfull röst,
gnistrande utstrålning,
energisk scennärvaro och en
omisskännlig passion för –
BLUES. Just mötet med
publiken är bandets främsta
drivkraft. Levande musik är
kommunikation och
underhållning. I samspelet
mellan scen och salong
uppstår en energi som gör
varje framträdande till en
unik gemensam upplevelse.

Erika har skrivit musik i flera år och släppte sin första singel ”For
granted” 2016. Efter det har hon släppt ny musik med jämna mellanrum.
När Erika nu har samlat ihop musiker efter flera framgångsrika år med
bandet Erika Baier & The Business, är flera av dem barndomsidoler som
tillsammans ska framföra Erikas originalmusik blandat med en och
annan oldie från bluesskatten. Musikerna som Erika har med sig har var
och en lång karriär och mäktig meritlista bakom sig.



Lasse Roselius - gitarr, sång
Lasse Wirström - gitarr, munspel, sång
Mats Wirström - bas
Göran Persson - trummor

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

Sick’n Blues
Fredag 31 mars 20.00



Charlie Rangstedt - gitarr
Emil Bjällerhag- bas, sång
Hasse Fogelberg - trummor

Midnight Skinny & the Rusty B’s
Fredag 7 april 20.00

Midnight Skinny & The Rusty B’s är en gitarrorienterad bluestrio från
Katrineholm. Efter ett flertal spelningar på bland annat Wirströms och
flera lyckade bluesjam på S:ta Clara så håller bandet på att göra sig ett
namn inom Stockholms bluesscen. Bandet spelar både egenskrivna låtar
och bluesklassiker med fokus på sväng, autenticitet och kärlek till
Texasbluesen.

Med sig på trummor har de den eminenta Hasse "Bluesfarfar"
Fogelberg. Tidigare känd från Tears, Milwaukee Iron mfl. Även
utnämnd till Katrineholms bluesambassadör. På gitarr - Charlie
”Midnight Skinny” Rangstedt, nominerad till Bluespoddenpriset 2022 i
kategorin årets nykomling, och på bas, sång - Emil ”Magic Bell”
Bjällerhag. Båda är välkända ansikten i
Katrineholm och har spelat och arrangerat
musik i Katrineholm i många år.



Fredrik Karlsson - gitarr, sång
Surjo Benigh - bas, kör
Jonas Backman - trummor, kör

Fredrik & Puritanerna
Fredag 14 april 20.00

Flanellskjortor, svett och
tårar är det som i korta
drag beskriver ett möte
med Fredrik &
Puritanerna. Fredrik är
ursprungligen från den
pittoreska arbetarstaden
Norrköping, samma
kvarter som det
legendariska bandet
Eldkvarn, spenderat
sena nätter på det
inrökta Café Broadway
där han skrivit sin
musik om förbjuden
kärlek och sökandet
efter de svar vi
människor brottas med
dagligen. Det finns de
som säger att blues på
svenska inte går att
göra, de har fel. På kort

tid har Fredrik & Puritanerna etablerat sig som en fantastisk liveakt, de
fick stående ovationer hela tre gånger på Åmåls Bluesfest. Deras musik
spelas på radio och i diverse podcasts. Två gånger har de fått
utmärkelsen månadens hit i Sveriges Radio P4.

Fredrik är gitarrist och låtskrivare i framgångssagan Lisa Lystam Family
Band, en av drivkrafterna i branchpodden ”Bluespodden”. Han tar det
svenska bluesarvet vidare från idolerna Rolf Wikström och Totta
Näslund. Fredrik är en unik artist på Sveriges bluesscen, då han är
transparent med sina känslor. Skriva och framföra låtar om rädslor och
psykiska mående är trollbindande. De hyllande rösterna brukar säga att
hans gitarr och sång jobbar i symbios, för det är skitigt, nervkittlande och
energiskt.
Puritanerna består av basisten Surjo Benigh och trumslagaren Jonas
Backman som är en stor del av soundet ni hör på platta och live. Är ni ute
efter något äkta, nervkittlande och
berörande så ska ni komma på
konserten med Fredrik &
Puritanerna



Johan Wigge - gitarr, sång
Anders Krusell - bas
Magnus Jacobson - trummor
Arman Sikiric - munspel

Blå Kaktus är mycket glada att återigen 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
Bandet är numera permanent förstärkt
med Arman Sikiric på munspel.
Arman är välkänd från många olika
band, bland annat Erika Baier and the
Business.

Boogie Leg
Fredag 21 april 20.00



Sugar Ray & the Bluetones
Featuring Duke Robillard

Fredag 28 april 20.00
Sångare, munspelare och trefaldigt
Grammy-nominerade Sugar Ray Norcias
karriär satte fart 1979 när han bildade
Sugar Ray and the Bluetones med
gitarrgurun Ronnie Earl. Norcia har fått
totalt tjugotvå nomineringar till Blues
Music Award och tilldelats två Blues
Music Awards. Han har medverkat på
över sextio album. 2012 valdes Sugar
Ray in i Rhode Islands Music Hall of
Fame och 2016 släppte Sugar Ray & The
Bluetones en CD som heter “Seeing Is
Believing ”. Sugar Ray nominerades till
hela sju Blues Music Awards 2017,
vilket aldrig tidigare hänt, inklusive
Traditional Blues Male Artist och B.B.
King Entertainer of the Year!

Dukes Robillards CV är dekorerat med
Grammy-nomineringar, Handy Awards
och Blues Music Awards som utsåg Duke
Robillard till "bästa bluesgitarrist" fyra år
av fem (2000, 2001, 2003, 2004) vilket gör
honom till den näst mest hedrade
gitarristen för det priset! Duke har skapat
ett av bluesens mest ansedda arv,
samtidigt som han har trampat upp i
några högt relaterade territorier som
gitarrist, sångare, låtskrivare, bandledare,
studiosideman, producent,
skivbolagsoperatör och utbildare. Duke
grundade ihop med Al Copley Roomful
of Blues 1967. The Duke Robillard Band
debuterade 1981 och återuppstod som
The Pleasure Kings med deras eponyma
album från 1984. Duke ersatte 1990
Jimmie Vaughan i Fabolous Thunderbirds
där han blev kvar i fyra år. Parallellt har
han fortsatt sin solokariär och
kontinuerligt släppt nya skivor ända fram
till i dag.



Marie Ljung - sång
Göran Hanning - keyboard
Johan André - gitarr
Roger Hedin - bas
Janne Lekström - trummor

The Bitter End Bluesband
Fredag 5 maj 20.00

The Bitter End Blues Band består sedan
sommaren 2022 av Göran Hanning – orgel,
piano och sång, Janne Lekström – trummor
och sång, Johan André – gitarr, Roger Hedin
– bas och sång, samt den senaste medlemmen
Marie Ljung – sång. De flesta medlemmarna
har eller har haft musiken som heltidssyssla.
Med ett långt förflutet inom musiken, ända
till 60-talet i vissa fall och inom olika genrer,
har bandet en stor bredd, men ändå med
bluesens rötter. Allt från traditionell blues till
Steely Dan med avstickare åt olika
musikaliska håll, men på sitt eget sätt.



Fredag 12 maj 20.00

The Lowdown Saints
bildades under Corona-
året 2020 i Gamla Stan,
Stockholm, där de agerade
husband varje vecka på
legendariska klubben
Stampen under en period
då stora delar av
Livemusiken låg mer eller
mindre nere. Detta
svetsade dem samman och

ett sound, sväng och energi uppstod som verkligen gick hem hos
publiken! Här talar vi en högoktanig blandning av Rhythm’n Blues,
Oldschool Blues samt fartfylld Rock’n Roll med bandets två gitarrister
i fronten!

I början av 2021 gick de in i studio och spelade in debutalbumet "Hit
Me Hard" som släpptes i september och som redan fått en hel del
lovord!

The Lowdown Saints består av den rutinerade bluesmannen & tillika
sjungande trummisen Tommy Moberg, som ni även hittar som hyllad
frontman i band som Trickbag och The Beat From Palookaville.
Hannes Mellberg, gitarristen som på bara sex år gjort en raketkarriär
och som nu tillhör en av de allra vassaste bluesgitarrister vi har här i
Sverige. På gitarr nr två hittar vi ynglingen som redan hunnit med att
bo och spela i Nashville, USA och som kommit fram genom
Stockholms jam-scen, Felix Matthiessen.Yngst i bandet på ståbasen
hittar vi Karl Ivert som på kort tid gjort sig ett namn genom moget
spel och stor musikalitet.

Tommy Moberg - sång, trummor
Hannes Mellberg - gitarr
Felix Matthiessen - gitarr
Karl Ivert - bas



Dynamo: Entré Bråddgatan 34 (Kungsgatan)

Med stöd av:
Norrköpings Kommun
Kulturrådet
Rapidkopia i Norrköping AB
Hotell Nordic
Scandmetall AB
Studiefrämjandet

Facebook.com/BlaKaktus
www.blakaktus.com

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).


