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BluesLove-lehden avausnumero
Tervehdys arvoisat BluesLovers-yhdistyksen jäsenet. Nyt se vihdoinkin ilmestyi, nimittäin tämä BluesLo-
vers ry:n upouusi, kautta aikain ensimmäinen jäsenlehti Blueslove. Yhdistyshän perustettiin joulukuussa 
1989 ja jäsentiedotteita sekä vastaavanlaisia tiedonantoja on kyllä ilmestynyt ja ilmestyy vastaisuudessakin. 
Varsinaista jäsenlehteä ei kuitenkaan aikaisemmin ole ilmestynyt.
.
Lehti ilmestyy näillä näkymillä fyysisessä muodossa ainoastaan tämän ensimmäisen kerran. Jäsenkyselym-
me tuloksena ilmeni nimittäin seuraavaa: vain n. 3 %:a jäsenistöstä haluaa lehden fyysisessä muodossa ja 
loput pdf-muodossa. Kustannuksellisistakin syitä johtuen pdf-muoto on luonnollisesti nykypäivänä looginen 
tapa julkaista lehti ja toisekseen käytännöllisesti katsottuna jäsenistöllämme on n. 99 %:sti nettiyhteys.  Muu-
tenkin yhdistyksemme pääasiallinen informaatio- ja mainontakanava on verkossa. 

Ensimmäisessä numerossa käsitellään ajankohtaisten yhdistysuutisten ohella Tampereen bluesmusiikin 
tarjontaa, huuliharppumestari Little Walteria ja kitaristi Eric Galesia. Lehden vakiopalstoille tulevat pääkir-
joituksen ja yhdistysuutisten lisäksi netin linkkivinkki-palsta ja niin ikään vakiopalstan saava bluesaiheinen 
sarjakuva.
Sen pitemmittä saarnoitta ja kaakatuksitta itse asiaan…lehden lukuun.

Tampereella 1.12.2008
Aarno Rissanen
Puheenjohtaja

Jäseniä on kirjoitushetkellä 150 henkilöä ja koko ajan on tulossa lisää. Kiitämme jäsenistöä ja muita hengessä 
mukana olleita kuluneesta vuodesta ja tervetuloa myös ensi vuonna mukaan toimintaamme. Silloin on yhdistyksen 20-
vuotisjuhlavuosi ja se tulee näkymään koko vuoden ajan erilaisissa yhteyksissä. Yhdistyshän on ollut olemassa koko 
20-vuotisen ajan, tosin osan aikaa siitä ”Ruususen unessa” (ei siis sen…!)

- Alustavan suunnitelman mukaisesti jamitoiminta jatkuu myös ensi vuonna. Suunnitelmissa on supistaa jamit n. yhteen 
kertaan/kk.  Jamien teemoitus jatkuu edelleen. Aika ja paikka eivät ole vielä tiedossa. Muista ensi vuoden suunnitelmista 
tiedotetaan erikseen. 

alkaen klo 19.00. ”Boogie woogie Santa Claus” on pianoblues-pohjainen ilta. Kyseessä on jamihenkinen tilaisuus, 
mutta ohjelmassa on myös muutakin ohjelmaa, kuten esim. vuotuisen bluespalkinto Jemman ensi visiitti. Yhdistys on 
nimittäin päättänyt jakaa vuotuisen Jemma-palkinnon blues/roots-musiikin edistäjille. Tämä käytäntöhän on yleinen 
monissa muissa maissa ja nyt se rantautuu myös tänne Pohjolan perukoille

- Kuluvan vuoden viimeinen jamitapahtuma on 30.12. Yo-talolla. Silloin aletaan valmistautua vuoden vaihteeseen ja 
teemana on ”Tootin´ and stompin” . Nimensä mukaisesti ilta on omistettu saksofoneille ja luvassa onkin alansa huip-
pupuhaltajia…Masa Orpana kärkipäässä 

- kuluvana syksynä Tampereen Yo-talon jameissa on kuvattu ja äänitetty kaikki jamit (kuten olette varmaankin pistäneet 
merkille) ja tarkoituksena on koostaa ns. ”Best of BluesLovers jam with Jo´ Buddy & Houseband”-dvd jossain vaihees-
sa tulevana keväänä. Tästä lisää myöhemmin tiedotteissa.
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BluesLoversin hallitus esittäytyy

Päätimme yhteistuumin esittäytyä jäsenistöllemme ja kenellekään ei liene ihmetys, että lähes jokainen hal-
lituksen jäsenistä on enemmän tai vähemmän soittelijapoika. Ja monet luonnollisesti tunnistavat jo meidät 
jameista ja yhdistyksen kotisivuilta.

Aarno Rissanen, puheenjohtaja
Bassonhiplaaja Doobie Twisters-yhtyeestä. Perustanut yhtyeen veljensä Jarmon kanssa 
vuonna 1984.  Alkuperäisen Pirkanmaan bluesyhdistys-BluesLoversin perustajajäseniä. 
Toimenkuvana on yhdistyksen eteenpäin luotsaus ja ideointi, kuten kaikilla muillakin yhdis-
tyksen jäsenillä.

Jukka Lehto, taloudenhoitaja
Huuliharpunsoittaja ja laulaja James Ginger & the Bluesheads-yhtyeestä. Myös entisen 
Houserockin´ Fendersin johtohahmoja. Oli myös aktiivisena vaikuttajana alkuperäisessä 
BluesLovers-yhdistyksessä. Toimenkuvana on luonnollisesti kirstun päällä istuminen.

Ari ”Nevski” Nevalainen

kokoonpanoissa.

Jyrki Koskinen, jäsen
Bassonsoittelija James Ginger & The Bluesheads-bändissä. Oli Jukan kanssa myös monta 
vuotta Houserockin´ Fenders-bändissä. Yhdistyksen yleismies Jantunen, joka vastaa mm. 

-
en taltioinneista, äänitteistä yms.

Jyrki Kallio, valokuvaaja
Valokuvaaja herran armosta. Voittanut Aamulehden Ötökkä-kuvakilpailun kesällä 2008. 
Vastaa luonnollisesti yhdistyksen kuvamateriaalista ja sen käytöstä. Myös ahkera blogistik-
ko. Jyrkin tähänastisiin blogeihin pääsee käsiksi tästä osoitteesta:

o

Jussi Raulamo, varajäsen
Tunnetaan piireissä paremmin taiteilijanimellä Jo´ Buddy, jonka hän sai aikoinaan Aus-
tin Blues Societyn edesmenneeltä puheenjohtajalta Stanley Andersonilta. Pitkäaikainen 
blues/roots-musiikin pioneeri. Yhdistyksen ideointiriihen jäsen ja laajat suhteet omaava 
puuha-Pete.

Sami Laine, varajäsen
Alias Tragic Sam, kitaristi ja laulaja. Tuttu mies Yo-talon jameista. Osallistuu myös yhdis-
tyksen ideointiriiheen ja ylläpitää BluesLoversin Myspace-sivustoa.

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät kotisivuilta  http://www.blueslovers.org/
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Tampereen bluespitoisimmat keikkapaikat
Tampereen Ylioppilastalo

”Siinä on jotain todella hienoa, kun pääsee soittamaan legendojen valmiiksi 
lämmittämälle lavalle!”. totesi Jo´ Buddy eräässä yhdistyksemme järjestämien 
jamien avausrepliikissä. Ja niin tosiaankin.  Oli aika ennen Tampereen Tullikama-
ria ja muita merkittäviä paikkoja.

Tampereen Ylioppilastalolla, elikkä tuttavallisemmin ilmaistuna yo:lla, on järjestetty 
lukuisia blues/ roots-musiikin tapahtumia ja paikalla on ollut hillitön määrä erilai-
sia artisteja. Ikävä kyllä emme pysty antamaan tarkkoja vuosilukuja paikan päällä 
esiintyneistä artisteista, koska saamiemme tietojen perusteella arkistojen muisto-
havinaan ei ole jäänyt muistijälkiä. Julkaisemme kuitenkin ohessa luettelomaisesti 
osan esiintyneistä artisteista:

Louisiana Red, Duke Robillard, Paladins, Chevalier Brothers, Lazy Lester, 
William Clarke, Roomful of blues (with Ronnie Earl), Silver King Band, Gary 
Primisch, Johnny Shines, Robert Lockwood Jr., Johnny Copeland, Champi-
on Jack Dupree, Desmond Dekker, Dough Sam, Augie Meyers, Mighty Fly-
ers, Omar & The Howlers, Blasters, C.J.Chenier, Stevie Ray Vaughan

Melkoinen luettelo! Monet heistä ovat jo manan majoille paremmille keikkames-
toille menneitä. 

Huurupiilo

Tampereen Kalevan kaupunginosassa sijaitseva Huurupiilo-niminen lähiökapak-
ka on osoittautunut yhdeksi Tampereen parhaista jamimestoista. Tämä lämmin-
henkinen, yleisöystävällinen ravintola, jossa on pysynyt aikamoinen ripsaus oivaa 
kansanhenkeä, järjestää jo legendoiksi muodostuneet ilmaiset maanantaijamit 
joka toisen parittoman viikon maanantai ja ko. jameissa on nähty toinen toistaan 
kovemman luokan artistia; Juha Junttu, Jaan Wessman, Pauli Hanhiniemi, 
Tommi Laine, Ville Rauhala, Sami Sippola, Juppo Paavola, Vesa Hyrsky-
kari, Veijo Airaksinen, Masa Orpana, Simo Laihonen, Risto Klemola, Jussi 
”Jo´Buddy” Raulamo, Wiley Cousins, Jeena Rancken, Heikki Mäenpää, 
Jukka Mäkinen, Timo Kaaja, Riku Poramo, Jonni Seppälä, Vesa Kuula, Rauli 
Rantanen, Juha Timonen ja monia muita.

 Jamit alkavat yleensä n. 19.30 ja jatkuvat aina kello 22.30 asti, välissä on muu-
tamia taukoja. BluesLovers suosittelee mitä lämpimimmin vierailua kyseiseen 
paikkaan. Hyvin harvassa paikassa soittajat tulevat lähes suuhun asti soitta-
maan. Huurupiilo käyttääkin tehokkaasti hyväkseen molemmat neliömetrinsä.
Loppuvuoden jamiaikataulu on seuraavanlainen 15.12. ja 29.12. Paikasta ja 
jameista voidaankin käyttää erään omalla alallaan arvostetun kävijän mielipidet-
tä: ”Natural high!”. Siinäpä se lyhyesti ja ytimekkäästi ilmaistuna. Sivulauseena 
voidaan myös mainita, että paikassa järjestetään viikoittain Tampereen huikeim-
mat tietovisat

Teksti: Aarno Rissanen
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Down Home Kivi alias ravintola Kivi

Wand Dang Dudes-bändin nokkamiehen Jukka Mäkisen isännöimiä bluesiltoja on 
saatu nautiskella jo muutaman vuoden ajan ja tarjonta senkun paranee vanhetes-
saan. Kyseessä onkin Tampereen bluesmusiikin johtava temppeli tällä hetkellä. Vuo-
sien aikana olemme saaneet napostella mm. seuraavien esiintyjien anteja; Bobby
Radcliff, Paul & The Blue Delivery, Wildcards, Jo´ Buddy, Buddy Reed, Carlos 
Del Junco jne. Ravintola Kivi on osoittautunut hyvin intiimiksi ja kuunteluystävälli-
seksi paikaksi. Jukka toimii itse paikan päällä miksaajana ja tulos onkin ollut lähes 
poikkeuksetta korvia hivelevää kuunneltavaa. Hyvin harvojen artistien kohdalla on 
voinut sanoa, että he toimivat pääasiassa kidutuksellisia tinnitusvammoja edistävinä 
artisteina. Ravintola Kiven yhteydessä voisi puhua lähinnä puoliakustisesta musisoin-
nista. Hiukkasen sähköä ja siinäpä se! Kiitokset kuuluvat myös paikan ystävälliselle ja 
palvelualttiille henkilökunnalle. 

Bluesbaari eli Blues Bar Gobi Desert Canoe 
Club
Rautatienkadulla sijaitseva pieni suuri ravintola, joka tottelee yleisimmin bluespaari-
nimitystä, on Suomen ainoita ellei peräti ainut oikea bluesiin suuntautunut ravintola. 
Omistaja Tapio Palmroth, tuttavallisemmin Tapsa, isännöi paikkaa. Paikassa pide-
tään myös bluesklubia, johon voi halutessaan liittyä jäseneksi. Siellä on järjestetty 
jo vuosien ajan pienimuotoisia esityksiä ja tämäkin paikka luottaa puoliakustiseen 
meininkiin. Paikan levyvalikoima sisältää peräti 800 eri nimikettä ja valikoima lisään-
tyy kaiken aikaa. Äänitteiden valikoima todistaa omalta osaltaan bluesmusiikin kirjoa, 
kaikkea löytyy Blind Blakesta  Muddy Watersin kautta Eric Claptoniin. Asiaan vih-
kiytymättömille tiedoksi, että bluesia löytyy aina country-bluesista Chicago bluesin 
kautta funky bluesiin ja jatsahtavaan bluesiin asti. Kyseessä on todella laaja-alainen 
musiikin laji ja paljon parjattu 12 tahtia on vain osa totuutta ja himmeänpuoleinen 
sellainen.
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Master of Bluesharp:
Little Walter
Marion Walter Jacobs (1930-1968)

  Marion ”Little Walter” Jacobsia pidetään yleisesti kautta aikojen 
kovimpana bluesharpistina. Tämä kreoli, joka osasi puhua ranskaa, 
syntyi Marksvillessä Lousianassa 1930. Hän aloitti huuliharpun soi-
ton jo lapsena. Ollessaan vasta 12-vuotias hän hankki jo elantonsa 
soittamalla New Orleansin kaduilla ja baareissa aluksi polkkia ja 
valsseja. Noihin aikoihin hän oli jo kuitenkin löytänyt John Lee Wil-
liamsonin (Sonny Boy Williamson I) musiikin ja saanut tyyliinsä 
vaikutteita siitä.

 Neljätoistavuotiaana hän matkasi Helenaan Arkansasiin, jossa sai 
vaikutteita Rice Milleriltä (Sonny Boy Williamson II), joka Walter 
Hortonin ohella osoitti hänelle tietä bluesharpun saloihin. Seuraa-
vana vuonna Walterin kehitys traditionaalisesta tyylistä kohti uusia 
tuulia alkoi hänen kuullessaan jumpsaksofonisti Louis Jordanin
levytyksiä, joilta opetteli saksofonisooloja nuotti nuotilta harpulla.

Vuonna 1947 hän saapui Chicagoon Honey Boy Edwardsin kans-
sa, ja tuli osaksi Maxwell Streetin bluesyhteisöä, joka tuolloin aika ajoin kuului lähes jokaisen sodan jälkeisen 
bluesmuusikon  julkisuuskuvaan. Ensimmäisen levytyksensä hän teki samana vuonna Ora Nelle-levymerkille 
laulaja Othum Brownin taustalla. Hän aloitti myös soittamisen triossa yhdessä Jimmy Rogersin ja Muddy
Watersin kanssa, jotka oli tavannut Maxwell Streetillä. Se oli ydin, josta oli tuleva maailman juhlituin blues-
bändi.

Little Walter aloitti levyttämisen 1950 Muddy Watersin  kanssa aluksi Parkway-levymerkille ja sen jälkeen 
Chessille, jolle jäi levyttämään lyhyeksi jääneeksi loppuelämäkseen... Muddyn ” Long Distance Call” -raidalla 
Walterista tuli itse asiassa toinen vahvistettua harppua levyttänyt muusikko, nimittäin Snooky Pryor oli teh-
nyt tuon avauksen jo v. 1948 Snooky & Moody-duon ”Boogie” levytyksellä. Muddyn levyt myivät hyvin, mutta 
huolimatta menestyksestä , Jacobsilla oli vakavia ongelmia. Hän oli taipuvainen rankkaan ryyppäämiseen 
ja joutui usein tappeluihin. ”Hän oli helvetillinen kun hän joi”, Lazy Lester Johnson kertoi, ja ”hän rakasti 
pulloa”. Ainoa joka pystyi hillitsemään Walteria näytti olevan Muddy.

Toukokuun 12. 1952 Little Walter levytti instrumentaalin, jolla Muddy Watersin bändin oli tapana päättää set-
tinsä. ”Juke” vahvalla vahvistetulla soundillaan ja saksofonin kaltaisilla riffeillään, julkaistiin Walterin omalla 
nimellä ja siitä tuli huikea hitti. Tästä seurannut menestys johti eroamiseen Muddyn bändistä ja hän alkoi 
koota omaa ryhmää jatkaen kuitenkin levyttämistä Muddyn kanssa. Siitä lähtien, joko omalla nimellään tai 
Muddyn kanssa hän levytti sarjan raitoja, joita kaikki bluesharpistit ovat kadehtineet ja kopioineet siitä pitäen.
Kaikki kuitenkin muuttui rockn’ rollin tullessa kuvioihin 50-luvun puolessa välissä. Blueslevyjen myynnin hii-
puminen sai Little Walterin katkeroitumaan.

Vuonna 1964 hän teki kiertueen Euroopassa Rolling Stonesien kanssa, mutta aineiden käyttö ja hänen kii-
vas luonteensa aiheuttivat hänelle jatkuvasti vaikeuksia. ”Little Walter kuoli kymmenen vuotta ennen kuole-
maansa” Muddy Waters kertoi Patrick Daylle, viitaten sillä rankaan ryyppäämiseen ja huumeiden käyttöön. 
Keikoilla kuin myös niiden ulkopuolella hän joskus heilutteli pistoolia tai kahta ja vaikeutti sillä bändin koossa- 
pysymistä.
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Hänestä elämänsä loppupuolella otetut valokuvat näyttävät enemmän 55- kuin 
35-vuotiaalta mieheltä. Chicagossa helmikuun 14. 1968 Marion Walter Jacobs 
kuoli katutappelussa saamiinsa vammoihin  ainoastaan 37-vuotiaana.

Vuosina 1952-58 Walter saavutti 14 Top Ten hittiä mm. ”Sad Hours”, ”Mean 
Old World”, Tell Me Mama”, ” Off the Wall”, ” Blues with a Feeling”, ”You’re 
so Fine”...jne. Vuoteen 1968 mennessä  Walter oli levyttänyt Chessille n.100 
raitaa, joista  puolet päätyi levylle.

Ensimmäisestä viimeiseen levytykseensä Little Walter oli ainutlaatuinen. 
Little Walterin instrumentaalit ovat minulle henkilökohtaisesti se kovin juttu:
”Juke”, ”Rocker”, ”Back Track”, ”Grazy Legs”, ”Sad Hours” ja monet muut ovat 
huikeita teoksia.  Kuunnelkaa esimerkiksi albumilta “Blues with a Feeling” raita 
”The Toddle” ... on vaikea löytää sanoja, joilla  tuota pikkuteosta voisi kuvata ja 
ehkä se onkin tarpeetonta, siinä on kaikki !

Little Walterin levytyksiä:

Best Of Little Walter
Blues World Of Little Walter
Confessin’ the Blues
Essential Little Walter
Hate To See You Go
His Best
Quarter To Twelve
Super Blues
Blues With A Feeling

Little Walter netissä

http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Walter
 http://www.littlewalter.net/

... ja vieläpä livenä:

http://www.youtube.com/watch?v=gtnJM8iUy38
http://www.youtube.com/watch?v=UUwfrj9aMNA&feature=related
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Tässä BluesLove-lehden vakiopalsta netin kautta katsottavista videopätkistä.

Huom! Jotkut YouTube-videot saattavat poistua hyvinkin pian, joten emme mene takuuseen, että ne näkyvät 
aina. Kirjoitushetkellä kaikki linkit on testattu !

Rod Piazza & Mighty Flyers: Sinister woman http://www.youtube.com/watch?v=zCMhWm4oFBA

Junior Wells at Teresa´s: http://www.dailymotion.com/group/35959/video/x16yku_junior-wells-at-teresas

Kim Wilson: Lookin´ for trouble http://www.youtube.com/watch?v=axoSzh0I2Hs

Hollywood fats & James Harman: Part 1  .

Hollywood Fats & James Harman: Part 2 .http://www.youtube.com/watch?v=na5XVdxjAcw

Albert Collins & Jimmie Vaughan: Texas blues               http://www.youtube.com/watch?v=uDTHgQeR0_M

Muddy Waters: Hoochie Coochie man http://www.youtube.com/watch?v=uO4A6xx65WU

Fabulous Thunderbirds: Look what´cha done&Wrap it up    http://www.youtube.com/watch?v=ntfdmMgLa3k

Lightnin´ Hopkins: Mojo Hand http://www.youtube.com/watch?v=RNDJF4azgog

Howlin´Wolf: Shake it for me http://www.youtube.com/watch?v=ux6N00CwudA&feature=related

Howlin´Wolf: How many more years http://www.youtube.com/watch?v=4Ou-6A3MKow&feature=related

John Lee Hooker: Tupelo http://www.youtube.com/watch?v=7GOCAC8FCqE&feature=related

B.B.King: How blue can you get? http://www.youtube.com/watch?v=NmWz2jEk8HI

Snooks Eaglin & George Porter Jr: 

Lipstick Traces  http://www.youtube.com/watch?v=SdMDexoMSlc&feature=related 

Robert Nighthawk: Murder my baby             http://www.youtube.com/watch?v=oypAbJj-fEs&feature=related

Bobby Blue Bland: Chicago Blues vol.1. http://www.youtube.com/watch?v=OiVWR6yeFqA&feature=related  

Bobby Blue Bland: Chicago Blues vol.2. http://www.youtube.com/watch?v=jCs2g9_4yyE&feature=related 

Bobby Blue Bland: Chicago Blues vol.3. http://www.youtube.com/watch?v=ZlH347npIqI 

Eddie Clearwater  http://www.youtube.com/watch?v=MiEzP-hSTM4

Stevie Ray Vaughan http://www.youtube.com/watch?v=7VZ3-NvOw0o

sekä helmenä pohjalla netistä ladattava 

Mississippi Fred McDowell dokumentti Blues Maker http://www.archive.org/details/blues_maker_1969 

9



Eric Gales ja Left Hand Brand
Kokeilepa piruuttasi soittaa oikeakätisenä kitaraa, vasenkätisesti ja ylösalaisin. 
Vähän sama kuin ajaisi polkupyörää selkä menosuuntaan, polkien käsillä ja 
ohjaten jaloilla.

Eric Gales, katunimeltään Raw Dawg, syntyi Memphisissä, Tennesseessä, 
29.10.1974 ja jo varhain häntä tuuleteltiin kitaran ihmelapsena. Eric aloitti 
kitaransoiton  neljävuotiaana, omaksuen vasenkätisen soittotyylin isoveljiltään 
Eugenelta ja Manue  lilta.Vanhin veli Eugene väittää opiskelleensa ja
opettaneensa Ericin ja Manuelin soittamaan vasenkätisesti, koska lähimailla 
ei ollut muita vasureita. Totuus kuitenkin lienee se, että pojat omaksuivat 
soittotyylin isoisä Dempsey Garret seniorilta. Delta Blues äijä, joka aikoinaan 
jammaili sellaisten heebojen kanssa kun Muddy Waters ja Howlin’ Wolf.

Pojat harjoittelivat niin perusteellisesti, että naapureilta kärysivät jengat 
useaan otteeseen ja naapurisuhteet olivat usein koetuksella. Eugene opetti 
neljävuotiasta. Ericiä, mutta ”Erkin” ollessa 12-vuotias olivat osat jo kääntyneet 
päinvastoin. Eric alkoi soittelemaan bluesbändeissä Eugenen näpelöidessä 
bassoa. 11-vuotiaana Eric voittikin amatöörien blueskilpailun. Kilpailussa he 
soittivat, Eric ensin bassoa ja Eugene kitaraa. Sitten lennossa, kesken biisin, 
vaihtoivat kitaroita ja Eric tykitti joitain Jimi Hendrix-riffejä. Tämän jälkeen 
”pernahuttu oli selvää pässinlihaa” ja muut kilpailijat putosivat pelistä.

Samaan aikaan Manuel kuunteli ja imi vaikutteita Eugenelta, joka jammaili Albert Kingiä, Jimi Hendrixiä ja 
Eric Claptonia. Kahdeksan vuotiaana Manu sitten otti ritolat ja karkasi kotoa. Teki kaksi albumia, ”Little Jimmy 
King and the Memphis Soul Survivors” 1991 ja ”Something inside of me” 1993.

15-vuotias Eric teki Eugenen kanssa sopimuksen Elektralle ja julkaisi debuuttialbuminsa ”The Eric Gales 
Band” 1991 Eugene bassossa ja Hubert Crawford kannuissa. Tässä välissä ”Erkki” valittiin myös Guitar 
World- lehden lukijaäänestyksessä parhaaksi uudeksi tulokkaaksi. ”Picture of a Thousand Faces” 1993 
julkaistiin niinikään Elektralle.

Manuel, joka oli tähän asti ampunut keikkaa nimellä Little Jimmy King,  liittyi mukaan vasenkätisten 
veljessakkiin 1995. ”Tupu, Hupu ja Lupu” julkaisivat albumin ”Left Hand Brand” 1996 (House of Bluesrecords) 
nimellä The Gales Brothers, jossa kaikki veljekset soittavat Fender Stratocastereita väärinpäin. Mainittakoon 
että elviksistä ainoastaan Manu on aito vasuri ja ”Erkki” ja Eugene ovat täyspäisiä oikeakätisiä. Vuonna 2000 
”Erkki” aloitti soolouran ja on sen jälkeen julkaissut neljä albumia:

Thats What I Am, 2001 (MCA)
Crystal Vision, 2006 (Shrapnel)
The Psychedelic Underground, 2007 (Shrapnel)
The Story of My Life, 2008 (Blues Bureau)

Lisäksi Eki on soittanut lukuisilla kokoelmalevyillä ja keikkaillut mm. Joe Satrianin, Buddy Guyn ja Paul 
Rodgersin kanssa. Esikuvikseen tai innoittajikseen hän luettelee MySpace sivuillaan Albert Kingin, Stevie 
Ray Vaughanin, Creamin, Led Zeppelinin, ZZ-Topin sekä Jimi Hendrixin, joista jälkimmäisen vaikutus kuuluu 
musiikissa hieman liikaa. Rieskaa voisi kuvailla sanoilla Psykedeelinen- tai AcidBlues, mutta se ei anna 
koko kuvaa miehen musasta. Parhaimmillaan Eric Gales tuo mieleen Robin Trowerin Bridge of Sighs LP:n 
rouhevimmat biisit, mutta liika Hendrix-vaikutus jarruttaa toistaiseksi miehen oman persoonan kehitystä.

Eric Gales Youtubessa   http://www.youtube.com/watch?v=xOgirOYIsGA
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Muita blueshengen nostattajia:

BluesLovers T-paidat nyt saatavilla

Tyylikkäät BluesLovers-jäsenpaidat ovat nyt 
myynnissä. “Fruit of the Loom”-paita on väril-
tään musta, se on 100% puuvillaa ja kestää 
60 asteen pesun. Koot S-XXXL. Toistaiseksi 
paitoja on myynnissä ainoastaan BluesLovers- 
tilaisuuksissa.

Hinta  20 / 15 Eur
Jäseneksi liittyminen kannattaa aina.

Bluesministeri
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BluesLove on tamperelaisen BluesLovers-yhdistyksen jäsenlehti. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa PDF-
muodossa. Lehdessä olevia kirjoituksia ja kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Toimitusneuvosto: Jyrki Koskinen
   Aarno Rissanen
   Nevski Nevalainen

Taitto:   Jyrki Koskinen
Vinjetit:   Nevski Nevalainen

Kuvat:   Jyrki Kallio ja Google -kuvahaku

Lehden tilaaminen: Lehden voi tilata liittymällä BluesLoversin jäseneksi www.blueslovers.org

Aineisto- ja parannusehdotukset sekä lehteen liittyvät kommentit ja vinkit blueslovers.info@gmail.com

Kansikuva: Jyrki Kallio: Little Victor ja DownHome King III Tampereen Viikinsaaressa elokuussa 2008

BluesLovers jamit Yo-talolla 16.12. ja 30.12. 

Jo’ Buddyn isännöimät jamit Tampereen Yo-talolla jatkuvat. Avajaisjamit 
eli Grand Opening Night pidettiin 7. lokakuuta ja sen jälkeen eri teemoihin 
perustuvia jameja on ollut joka toinen tiistai.

Housebandinä toimii Jussi Raulamon alias Jo’ Buddyn luotsaama kokoon-
pano, johon Raulamon lisäksi kuuluvat Tommi Laine (kitara), Masi Suu-
tarla (pystybasso) ja Down Home King III alias Tyko Haapala (rummut).
Vakiovieraina ovat soittaneet mm. Jonni Seppälä, Jukka Lehto, ja Tragic 
Sam. Lisäksi lavalla on piipahtanut parisenkymmentä muuta soittajaa, joista 
maineikkaimpia ovat harpistit Carlos del Junco, T. Leino ja Hellge Tall-
qvist.

Tämän vuoden puolella jamitilaisuuksia on vielä kaksi; ”Boogie Woogie 
Santa Claus” eli pianopainotteiset BluesLovers-pikkujoulut 16.12. ja  sak-
sofonilla höystetyt ”Tootin’ and Stompin’” jamit 30.12.

Yo-talon ovet aukeavat klo 19, jonka jälkeen on noin tunnin mittainen mu-
siikkiDVD-esitys jättiscreenillä. Varsinainen jamisoitanta on n. klo 20 - 23.30. 
Liput jäsenille 4 Eur ja muille 5 Eur. Soittajat pääsevät ilmaiseksi, kunhan 
ovat selvin päin ja ilmoittautuvat Raulamon Jussille.
s
Yo-talolle toivotaan yleisöksi erityisesti BluesLoversin jäseniä, joita tähän 
mennessä on paikalle ilmaantunut vain harvalukuinen joukko.
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