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Chisu, tuo arvostamani sanoittaja, heitti kesän uutissoppaan kommenttia nykyajan musiikin sanoituksista 
ja tekemisestä sekä monipuolisuuden puutteesta (IS 11.7.2016). Hieman samoilta tiimoilta myös minua on 
mietittänyt musiikin nykymeininki. Jaan tässä Chisun esimerkin innoittamana hieman pohdintojani kanssanne.

Kun tarkastelen omien suodattimieni ja näkökulmieni kautta pop-musiikkia, täytyy kyllä todeta nykymeiningin 
painottuvan muihin avuihin kuin itse musiikkiin. Show, tanssi, diivailu, esiintymisavut, paljaan pinnan määrä 
ja ympärillä pyörivä kohu ovat varmasti aina olleet musiikkiesityksessä mukana, joten näistä ei nykyajan 
pop-artisteille voi antaa kaikkea krediittiä.  Se, mitä nykyajan pop-musiikin tuotantokoneisto tekee erittäin 
tehokkaasti, on näiden hyödyntäminen ja mahdollisimman pitkälle tuotteistaminen. Kaikki tuotteen osa-
alueet tuodaan niin voimakkaasti esille, että itse ydin, eli musiikki, tuntuu jäävän vähäisempään osaan. 
Joskus se saattaa olla myös tarkoituksenmukaista, artistin musikaalisten taitojen tai niiden puutteen vuoksi. 
Mielestäni tuotteistamisen yhtä ääriesimerkkiä edustaa Taylor Swiftin tavoitteet saada tuotemerkkioikeudet 
sananparsille kuten esimerkiksi ”this sick beat”, ”nice to meet you: where you have been” tai jopa ”1989”. 
Tällaisessa melskeessä ei taida enää musiikilla jalansijaa olla. Muut tekijät vievät ja musiikki vikisee.

On myös herätelty kysymystä siitä, että onko kuulijan harhaanjohtamista ja tuotteen väärentämistä, 
jos käytetään ohjelmistoja ja laitteistoja, jotka korjaavat laulajan vireen oikeaksi. Toisena kysymyksenä 
on taustanauhojen käyttäminen. Jos menee kuuntelemaan live-esitystä ja maksaa siitä parhaimmassa 
tapauksessa liki 100 €, voisi olettaa kuulevansa artistin tilanteessa tuottamaa ääntä eikä studiossa viimeiseen 
asti viritettyä ja tuotteistettua taustanauhaa. Nykyisin tuolla isossa maailmassa taitaa tapahtumanjärjestäjä 
olla velvoitettu ilmoittamaan mikäli tällaisia tekniikkoita käytetään. 

Palataan vielä Chisun kesän kommentointiin ja argumenttiin musiikin monimuotoisuudesta tai lähinnä sen 
puutteesta. Monimuotoisuutta varmasti on. On eräskin tupa, kellarikoppi, vintin treenihuone, pöytälaatikko, 
ja demolaari niin täynnä monimuotoista musiikkia kuin arvata voi. Tuotantovälineiden halventuessa ja 
tullessa yhä useamman saataville tarjontaa (ottamatta kantaa laatuun) varmasti riittää. Suuressa määrässä 
on varmasti sitä laatuakin, sillä tasolla mitä tuotantoyhtiöt hakevat. Mutta mikä on, kun ei listoilla näy kuin 
sitä samaa? Täältäpäin katsoen ongelma tuntuu löytyvän levy-yhtiöiden rohkeuden puutteesta panostaa 
valtavirrasta poikkeavan musiikin esilletuomiseen ja markkinointiin. Voimakkaammalla esilletuomisella ja 
markkinoinnilla asioihin vaikutetaan. TOP-listoillekin voisi päästä muutakin kuin sitä ”same-old-same-old” 
takuutavaraa. Tokihan sen ymmärtää, että lisäarvoa (=rahaa) sijoittajille tuottavien yritysten on tehtävä 
lisäarvo mahdollisimman pienillä panostuksilla ja riskeillä. Ja tässä ongelman ydin TOP-listojen osalta taitaa 
piilläkin.

Voisin ajatella, että nykyaikaisella Yleisradiolla olisi musiikin monimuotoisuuden esilletuomisen soihdun- 
kantajan tehtävä. Ylen äänilevystö on Suomen suurin musiikkiarkisto. Ikävä kyllä Yle ei käytä tätä laajaa 
voimavaraansa, vaan keskittyy erittäin kapeaan listaan musiikkia. Ajaessa Tampereelta Helsinkiin saattaa 
kuulla noin kahden tunnin aikana saman kappaleen kolmeen kertaan eri Ylen paikallislähetysten soittamana. 
Illalla ajaessa kotiin saattaa sama kappale soida uudelleen. Viikon aikana samoista biiseistä on syntynyt jo 
aivoja kalvava korvamatoarmeija. Jos joillain rock-musiikkia soittavilla kaupallisilla kanavilla (jotka sanovat, 
että soitetaan mitä halutaan) tuntuu olevan vain kourallinen omistavan tahon tuomia yhden biisin sinkkuja 
muutamalta bändiltä, joita sitten omistavan tahon käskystä soitetaan kesät talvet viikot läpeensä, niin miksi 
ihmeessä Yle sortuu samaan? Onko Ylellä niin kova hinku kuulostaa kaupalliselta radiolta? Ylen tulisi 
mielestäni tuottaa enemmän musiikin eri tyyleihin keskittyviä asiaohjelmia, sen kaltaisia kuten esimerkiksi 
Bluesministerin ja Kantritohtorin loistavat ohjelmat. Musiikillisen monimuotoisuuden vahvempi esilletuominen 
myös päivisin lähetettävässä ohjelmavirrassa olisi musiikillinen uroteko ja kansallisomaisuutemme 
äänilevyarkiston arvon hyödyntämistä.

Mutta onneksi on kuitenkin blues. Varmaan jo ennakoittekin jotain tällaista loppulausumaa. Ehkä hieman 
arvostelevan sävyinen kirjoitus on syytä lopettaa positiivisiin tunnelmiin. Muutaman vuoden aikana Down 
Home -iltojen kuvioissa mukana olleena voin iloissani todeta, että bluesissa musiikki on siellä missä sen 
pitääkin olla: keskiössä. Rakennetaanpa hieman visuaalista mielikuvaa. Ison rapakon takaa tulee artisti 
kitaransa kanssa. T-austalle kerätään suomalaisista alan huippumuusikoista bändi. Yleisö saapuu paikalle. 
Tupa täyttyy ja tunnelma tiivistyy. Olut ja muutkin virvokkeet maistuvat. Tuttuja morjestetaan ja vaihdetaan 
kuulumisia. Jukka Mäkinen spiikkaa omalla rennolla tyylillään esiintyjät lavalle. Siitä hetkestä illan viimeisen 
biisin viimeiseen sointuun tarjolla on takuuvarmasti aitoa, sydämellä, elämän kokemuksella, ilolla, surulla ja 
omin käsin tehtyä musiikkia.

mika.a.haikonen@gmail.com
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aarno.rissanen@gmail.com

t Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.4.2016 Tampereella Sampolan kirjaston neuvotteluhuoneessa. 
Paikalle oli saapunut hallituksen ohella muutama yhdistyksen aktiivijäsen. Kokouksessa valittiin uusi hallitus 
ja järjestäytymiskokouksen jälkeen toimikauden 12.4.16 – 30.6.17 hallitus on seuraavanlainen:

Aarno Rissanen  puheenjohtaja
Jari Kukkonen  varapuheenjohtaja
Mika Haikonen taloudenhoitaja
Jarmo Kangasaho sihteeri
Jukka Lehto   jäsenrekisteri- ja jäsenasiat
Katileena Kuikka  markkinointi ja tiedotus
Ari Nevalainen,	 graafinen	suunnittelija		
Jyrki Toropainen jäsen
Seppo Heino   jäsen
Jaana Kuivila  varajäsen

t Yhdistyksemme taloudellinen tilanne on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Kiitämme jäsenmaksunsa 
maksaneita sekä keikoille saapuneita jäseniä ja muita tilaisuuksiin lippunsa lunastaneita.

t Ensi vuoden tulevan jäsenkauden jäsenmaksu on 20 €. Laskut lähetetään vuodenvaihteessa jäsenille 
edellisten vuosien tapaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Jäsenmaksun voi hoitaa kätevästi myös 
kotisivujen kautta. Kirjoitat vain Liity-osion jäsenhakukaavakkeeseen ”Muuta” riville: jäsenmaksu 2017 ja 
maksat jäsenmaksun pankkiin. Jäsenkortti saapuu postitse noin kuukauden sisällä siitä, kun jäsenmaksu 
on suoritettu ja maksusuoritus näkyy yhdistyksemme tilillä. 

HUOM! Muistahan, että ”Muuta”-kohdassa voit informoida yhdistykselle esim. osoitteenmuutoksesi tms. 
jäsenasioihin liittyviä asioita!

t Syksyn Down Home Kivi-ohjelmisto:

25.8.   Johnny Sansone & John Fohl (USA)
1.9.   Forestlake Blues Band 
15.9.   Baby Boy Varhama & Little Easy 
29.9.   Jim's Combo (Swe) 
6.10.   Emilia Sisco with Helge Tallqvist and his Band
20.10.   Joe Filisko & Eric Nodden (USA)
3.11.   Lisa Lystam Band (SWE) 
23. ja 24.11.  Trickbag (SWE) 
8.12.   Shaun Booker & Sean Carney (USA)
15.12.   Wang Dang Dudes feat. Jamie Mäkinen 

t Suosittelemme mitä lämpimimmin liittymistä BluesLovers ry:n Facebook-ryhmään. Ryhmässä on jo yli 
2000 jäsentä. Ko. foorumissa voi jakaa musiikkiaiheisia linkkejä, valokuvia, uutisia, keskustella tulevista ja 
menneistä keikoista, esittää kysymyksiä jne. Myös kaikki yhdistyksemme jäsentiedotteet julkaistaan aina 
Facebook-ryhmässä.

tYhdistyksemme uusin T-paita on saatavilla ainoastaan tilaisuuksissamme. Hinnat jäsenille 15 € ja muille 
20 €. 

mailto:aarno.rissanen@gmail.com
http://www.blueslovers.org/liity.html
https://www.facebook.com/groups/blueslovers.ry/
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Yhteistyössä Blues-
Finland.comin kanssa 
Teksti: Marko Aho

jemmari@gmail.com

Jemma 2015

Tomi Leino

BluesLoversien jokavuotuisissa pikkujouluissa jaettiin jo 
perinteeksi muodostunut Jemma-palkinto™ ansioituneelle 
juurimusiikkitoimijalle. Tänäkin vuonna Ari Nevski Nevalaisen 
tekemä puukko löysi oikeaan osoitteeseen. BluesLoversien 
arvovaltainen raati oli nimittäin valinnut Jemman saajaksi 
Tomi Leinon.  

 
Palkinto jaettiin nyt kahdeksatta kertaa. Aiempina vuosina 
Jemman ovat palkintokaappiinsa tai takkansa reunukselle 
kantaneet Wentus Blues Band, Esa Kuloniemi, Pepe 
Ahlqvist, Hessu Heinonen, Jo´ Buddy, Ville Leppänen 
sekä Marjo Leinonen. 

Tomi Leino kuuluu kiistatta suomalaisen blueseliitin ahkerimpiin 
toimijoihin. Hänen oma trionsa keikkailee jatkuvasti joko 
omin voimin tai huippuvierailijoineen. Huuliharppuässä West 
Westonin kanssa Leino täydentää mainetta ympäri maailmaa 
niittävän ruotsalaisen Trickbagin kokoonpanoa. Leinon oman 
Suprovox (analogi) Studion nimi löytyy aina vain useammin 
hyväsoundisen ja juurevan julkaisun kansiteksteistä. Näistä 
mainittakoon mm. Gene Taylor, Little Victor, Wentus Blues 
Band, Cat Baloun, Jo’ Buddy, Helge Tallqvist, Maisteri T, 
Trickbag, Steve “West” Weston, sekä Ina Forsman, jonka 
USA:ssa äänitetylle levylle kappaleet rakennettiin Tomin 
vahvalla myötävaikutuksella Supravox-studiolla.

Näistä huolimatta miehestä itsestään ei tunnu kovin helpolla 
tarinaa löytyvän.  

Vaatimattomana miehenä Leino ei pidä itsestään meteliä, vaan 
antaa musiikin puhua puolestaan. Ilmeisen hyvin musiikki on 
vuosien saatossa puhunutkin. Leinon soittokumppaneiksi ovat 
päätyneet muun muassa Steve Guyger, James Harman, 
Mark Hummel, John Primer, Barrelhouse Chuck, Sven 
Zetterberg, Kat Baloun, Doug Jay, Carlos Del Junco ja 
Mitch Kashmar. Guygerin ja Balounin kanssa Tomi Leino 
Band on julkaissut myös levyt. 

Miehen kyvyistä kertoo mainio livetallenne Dohenyn 
bluesfestivaaleilta Trickbagin “with Friends” levyllä. Kyseessä 
on Lynwood Slimin viimeiseksi jäänyt äänite ja samaan aikaan 
Tomin ensimmäisiä keikkoja ko. bändissä. Videokameran 
mikrofonilla tallennetulla kappaleella Tomi leikittelee rytmillä 
todella rohkeasti ja silti tyylitajuisesti soolon. Ei ihme, että 
ruotsalaiset kollegat pitävät häntä todella kovassa arvossa. 

Äskettäin Blues Foundationin jäseneksi yhdessä Jo´ 
Buddyn ja Helge Tallqvistin kanssa kutsuttu Leino on 
monitaitoinen muusikko, joka pystyy yhtä lailla handlaamaan 
laulajan, kitaristin, huuliharpistin kuin rumpalinkin tontit. 
Hänen soittotyylinsä on perinteinen kuulostamatta vanhan 
kertaukselta. Siinä missä monilla muilla kitaristeilla alkaa 
pitkiin sooloihin uida sekaan rokimpaa meininkiä, pystyy Leino 

5

mailto:j.jemmari@gmail.com
http://www.blues-finland.com/news5/news0731.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Blues_Lovers
http://www.tomileino.com/


K
uv

at
-: 

Jy
rk

i K
al

lio

bluesperinteissä pysytellen kuulostamaan tuoreelta. 

Muutaman vuoden takaisesta Blues Newsin (N:o 237) haastattelusta löytyy hieman valotusta Leinon 
henkilöhistoriaan. Hän aloitti musiikkiuransa kahdeksankymmentäluvulla Hurriganesin pohjalta rokanneen 
bändin rumpalina. Kitara alkoi jossain vaiheessa kiinnostaa, joten Leino opetteli sitä soittamaan rumpujen 
ohella. Myöhemmin huuliharppu tuli kuvioihin samalla tavoin kitaroinnin ”sivutuotteena”. 

Vaikka soittimiin perehtymisen perustyön Leino hoitikin omin päin uutterasti treenaten, niin edistyneempien 
mestareiden oppejakaan hän ei väheksy. Suuntaviivoja kitaran maailmaan jakoi Aslak Lindeman ja harpun 
käsittelyssä jeesasi Helge Tallqvist. Leino myös kertoo seuranneensa äärimmäisen tarkkaan Steve Guygeria 
heidän ensimmäisillä kimppakeikoillaan ja omaksuneensa siten hyödyllisiä taitoja. 

Hurriganesin diggailulla alkanut musiikki-innostus siirtyi perheen stereoiden kylkiäisenä tulleen Chicago 
Overcoatin älppärin myötä suoraan sähköisen bluesin juurille. Näin ollen välistä jäi pois se ”normaali” 
bluesrockvaihe. Tämä osaltaan selittänee Leinon tyylin perinteikkyyttä, joka osaavissa käsissä muuttuu 
voimavaraksi.    

Tomi Leino on todella oivallinen valinta Jemman saajaksi. On kyseessä sitten Jaska Prepulan ja Mikko 
Peltolan kanssa muodostamansa trio, monikansallisesti ilakoiva Trickbag, tai joku harvinaisempi kokoonpano, 
niin	Tomi	Leinoon	voi	luottaa.	Pääsylipun	vastineeksi	saa	aina	–	poikkeuksetta	-	hyvällä	fiiliksellä	ja	vankalla	
taidolla tarjottua bluesia. 

Linkit:

Tomi Leino http://www.tomileino.com/ 

Tomi Leinolle Jemma-palkinto  http://www.blues-finland.com/news5/news0731.html

Tietoa yhdistyksestä https://fi.wikipedia.org/wiki/Blues_Lovers 
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Jari Kukkonen  
j.t.kukkonen@gmail.com

Dave Forestfield haastattelu

Olen pidemmän aikaa harmitellut sitä että Dave Forestfield voisi mielestäni 
olla paljon paremminkin tunnettu musiikintekijä täällä Pirkanmaankin suunnalla, 
joten toukokuinen Kiven keikka toimi mainiona tekosyynä tiedustella, löytyisikö 
häneltä aikaa antaa haastattelua lehdellemme. Löytyihän häneltä, joten 
tuloksena alla oleva haastattelu, kiitos vaan Davelle kysymyksiini vastaamiseen 
käyttämästään ajasta ja vaivasta.

Jari Kukkonen: Jos aloitetaan ihan alusta, niin mikäpä Sinut sai innostumaan 
musiikin soittamisesta ja tekemisestä alun perin? Tuletko musikaalisesta 
perheestä, eli musisoitiinko kotonasi lapsuudessasi jo, ja ketkä olivat ihan 
ensimmäisiä sinuun suuren vaikutuksen tehneitä artisteja/bändejä?

David Forestfield: Meillä kotona ei pahemmin musiikkia kuunneltu, ja olin 
jotenkin sitä mieltä, että musiikki ei ole minua varten, musiikki on jotenkin 
tylsää ja tunkkaista. Jälkikäteen olen ymmärtänyt, että ajatus johtui siitä, että 
lähes kaikki musa mitä silloin kuuli, oli masentavaa mollivetoista suomalaista 
slaavivärittynyttä kamaa. Mulle tulee sellaisesta edelleenkin tunkkainen olo. Se 
ei ole varsinaisesti musiikin itsensä vika, vaan varmaan jokin aivokemiallinen 
juttu; tietynlaiset mollikulut eivät aiheuta samaa tunnetta itselleni kuin suurelle 
osalle	 suomalaisista.	 Ensimmäiset	 myönteiset	 fiilikset	 musiikista	 tulivat	
Beatlesin (joka siihen aikaan 80-luvun alussa oli varsin poissa muodista), ja 
ehkä joidenkin Konsta Jylhän duuripitoisten renkutusten kautta

JK: Mediassa on ollut paljon juttua siitä millaisessa murroksessa musamaailma 
on, mitä mieltä itse asiasta olet, ja miten omaan toimintaasi on vaikuttanut 
vaikkapa paljon puhuttu fyysisen levymyynnin vähentyminen netin 
striimauspalvelujen vuoksi, sosiaalinen media yms. asiat, vai ovatko tuollaiset 
asiat lopulta paljoa vaikuttaneet?

DF: En ajattele musiikkia kirjoittaessani hetkeäkään asiaa siltä kannalta, että 
haluaako joku sitä julkaista tai kuunnella. Teen sitä, kun tuntuu siltä että täytyy 
tai jos olen saanut joltain taholta tilauksen tehdä.

JK: Innokkaana kitaran soiton harrastajana pitää toki kysellä soittokamoistakin, 
eli millaisia ovat omat suosikkikitarasi, vahvistimesi yms. soittokamat, uutta, 
vintagea, vai osastoa ”ei niin väliä kunhan toimii”?

DF: Suosikkisähkökitarani löytyvät akselilta Epiphone Casino, Fender 
Stratocaster ja Fender Telecaster. Livetyökaluna käytän tällä hetkellä 
useimmiten Casinoa, sen iso ja paksu soundi riittää tarvittaessa täyttämään 
kahden kitaran tilan bändissä.

JK: Soitat itse omilla levyilläsi useita eri soittimia: kitaraa, bassoa, pianoa, 
urkuja, koskettimia. Mikä on suosikkisoittimesi, jos sellaista on, ja millä 
soittimella sävellät eniten, kitaralla vai pianolla?

DF: Sävellän lähes pelkästään päässäni. Kun sekä teksti että sävel tuntuvat 
valmiilta, kopaisen kokonaisuutta ikään kuin varmuudeksi kitaralla tai pianolla, 
että se varmasti kuulostaa siltä, miltä sen on tarkoitus. Mutta suosikki-
instrumenttini on ehdottomasti kitara, se on aina ollut pääsoittimeni ja sen 
välityksellä pystyn parhaiten ilmaisemaan asiani. Tosin viime aikoina olen 
enenevässä määrin käyttänyt pianoa rytmikitaran korvaajana uutta materiaalia 
kasatessani.
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JK: Jokainen suomalainen musiikintekijä, joka tekee tekstejä englanniksi, 
on varmaan saanut kyllästymiseen asti vastata kysymykseen ”mikset laula 
suomeksi”, mutta kysytään sitä nyt vielä kerta silti, eli oliko alusta asti selvää 
että esityskieli on englanti?

DF: Kyllä vain. Suomenkielen käyttäminen sanoituksissa on itselleni yhtä 
epäluontevaa kuin slaavi-iskelmien laatiminen. Johtunee edellä mainitusta 
varhaisiän traumasta..

JK: Olen nauttinut suuresti tämän Jarkka Rissasen kanssa tekemäsi gospel-
levyn ”Songs Our Mama Taught Us” kuuntelusta, minusta se on kymmenien 
kuuntelukertojen jälkeenkin edelleen oikein mainio äänite kaikin puolin, niin 
kappaleiden, niiden esittämisen kuin soundien ja tuotannon osaltakin. Mistäs 
idea gospel-biisien levyttämiseen alun perin lähti, ja oliko tuon levyn teko 
pitkäkin prosessi?

DF: Siihen johtivat monet polut. Olen aina digannut kovasti afroamerikkalaisesta 
gospelmusasta. Se on tärkein pohjavire koko länsimaisessa pop-musiikissa, ja 
tyylilajit kuten rock’n’roll ja soul ovat oikeastaan vain kevyesti päälle väritettyä 
gospelia, mitä musiikilliseen ja ilmaisulliseen formaattiin tulee. Olen myös 
vuosien varrella usein esittänyt livesetissäni gospelin tai pari.

Itse levyn syntyhistoria lähtee siitä kun Jarkan kanssa päädyimme kolmisen 
vuotta sitten eräälle randomkeikalle kahdestaan, konseptilla All Gospel Night. 
Jarkka on levyttänyt gospeleita aiemminkin omille instrumentaalilevyilleen, joten 
homma oli hänelle vähintään yhtä luontevaa kuin itselleni. Ja eipä aikaakaan, 
kun löysimme itsemme muutamilta kirkkokeikoilta sähkökitaroidemme 
kanssa. Olimme muutaman kerran mumisseet puoliääneen, että ”voisi kai 
näitä nauhallekin laittaa, ehkä”, mutta jouduttuamme riittävän monta kertaa 
vastaamaan keikan jälkeisiin levynostotiedusteluihin ei oota, löimme kättä 
päälle, että levy tehdään saman tien. Tuosta hetkestä meni reilu kuukausi ja 
meillä oli materiaali bändin kanssa äänitettynä. Koko touhuun taisimme käyttää 
kaksi tai kolme studioiltaa bändin kanssa, plus overdubbaukset ja miksaus 
päälle. Julkaisija albumille löytyi ensi yrittämällä.

JK: Mitäs seuraavaksi on levytysrintamalla suunnitteilla? Itse en laittaisi lainkaan 
pahakseni, vaikka tulisi toinenkin gospel-biisejä sisältävä levy jossain kohtaa, 
mutta ”Loyal Till The Bitter End” + muut omia kappaleitasi sisältävät levyt toki 
ovat niin hyviä että uutta omia biisejä sisältävää levyäkin odottelen jo 

DF: Olen viettänyt viime viikkoina paljon aikaa studiolla uuden albumini parissa 
ja se alkaa olla aikalailla paketissa. Tai niin ainakin kuvittelen juuri tällä hetkellä. 
Mikäli kaikki menee putkeen levy-yhtiörintamalla, se voi olla loppuvuoden 
julkaisuissa. Myös Gospel pt.2 -aiheesta on kyselty, mutta asia ei ole vielä 
kypsynyt konkretian tasolle.

JK: Miten koet levyn ja liven eron? Eli yritän kysyä sitä, miten tärkeätä sinulle on 
vaikkapa se että nauhoitetaanko studiossa jokin biisi mahdollisimman pitkälle 
yhdellä otolla alusta loppuun, ainakin pohjien osalta, ja taas toisaalta, miten 
lähellä studiossa tallennettuja versioita lauluista haluat pitää niistä keikoilla 
esitettävät versiot? Ja kuinka paljon soitat omia uusia biisejä keikoilla ennen 
kun ne päätyvät levyillesi?

DF: En yleensä soita uusia piisejä livenä ennen kuin ne ovat löytäneet muotonsa 
studiossa. Toki toisinkin päin voisi tehdä, mutta pelkään muodon lukkiutuvan 
väärään suuntaan, mikäli piisi käy liian tutuksi ja studiossa päädytään 
soittamaan samoilla asetuksilla kuin keikalla. Studiossa puolestaan riippuu 
valitusta lähestymistavasta, kuinka pitkälle piisit äänitetään kertarysäyksellä 
livenä, vaiko ei. ”Loyal Till The Bitter End” on tehty sen hetkisen bändini 
kanssa livenä, plus muutamat overdubit päälle. Sitä edeltävä ”Party Music 
For Wasteland Teens” taas tehtiin enemmän pienissä osissa, levyllä ei ole 
varsinaista bändiä, piisit on toteutettu vaihtelevin muusikoin. Työn alla olevan 
levyn puolestaan olen rumpuja lukuun ottamatta soittanut hyvin pitkälle itse, 
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laulu/piano/rummut-akselin toimiessa piisien selkärankana. Siitä huolimatta se on ehkä selkein bändilevyni, 
minimalistisia sooloesityksiä sillä ei ole. 

Piisiprosessista vielä tämän verran; Sitten kun päädyn piisejä ennemmin tai myöhemmin esittämään keikoilla, 
ne yleensä muuttuvat johonkin suuntaan. En koe mielekkäänä pyrkiä esittämään piisejä studioversioiden 
mukaan,	 kappaleiden	 täytyy	 antaa	 elää	 tilanteiden,	 oman	 fiiliksen	 ja	 kokoonpanojen	 mukana.	 Piisien	
rakenteita en yleensä muuta, mutta kaikkea muuta sitten senkin edestä, jos siltä tuntuu. Perusajatus on pitää 
touhu fressinä sekä riittävän jännittävänä, ja se käy helpoiten improvisaation virtaan heittäytymällä.

JK: Millaista musiikkia itse kuuntelet nykyään eniten?

DF: Kuuntelen nykyään vähemmän levyjä kuin joskus aiemmin. Youtuben ääretön livetarjonta on vienyt 
aikaa varsinaiselta levyjen kuuntelulta. Mutta silloin kun kaivelen levyjä kuunteluun, ne ovat yleensä aika 
seesteistä kamaa. Vanhat suosikit kuten Willie Nelson, Jerry Jeff Walker ja John Lee Hooker ovat aina 
paikallaan. Rock’n’rollin tarpeeseen sopivat parhaiten Carl Perkins, Chuck Berry tai Jerry Lee. Muunlaiseen 
viihtymiseen tulee kaivettua Randy Newmania, Dean Martinia, Ray Charlesia, Ramblin’ Jack Elliotia jne. 
Suht mainstreamia siis, ei mitään salattuja shamaaneja. George Martinin poismenon hengessä kuuntelin 
taannoin Beatles-tuotannon kronologisessa järjestyksessä.

JK: Lauluntekijöiden kanssa keskustellessa kiinnostaa aina kovasti kuulla, millaisia insipiraation ja luovuuden 
lähteitä/apukeinoja kenelläkin on. Peter Gabriel esimerkiksi kertoi joskus jossain haastattelussa, että kun 
hänellä on hankaluuksia saada lauluihin sanoituksia aikaan, hän lähtee pitkälle junamatkalle, koska juna on 
hänelle ympäristö, missä tekstejä alkaa helpommin syntyä. Onko sinulla mitään vastaavia tapoja tai paikkoja, 
jotka auttavat vaikkapa laulujen sanoitusten valmiiksi saamisessa?

DF: Eipä oikeastaan. Kappaleet yleensä tulevat silloin kun annan niille luvan tulla. Joskus ne toki koettavat 
tulla omin lupineenkin ja silloin ei voi muuta kuin ottaa tulija vastaan. Rajat kiinni ei ole mikään todellinen 
vaihtoehto. Rajoja ei ole kuin korkeintaan hetkellisesti ja silloinkin ne muuttuvat kaiken aikaa.

Teksti Jari Kukkonen, j.t.kukkonen@gmail.com
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Teksti: Marko Aho

jemmari@gmail.com

The Balham Alligators

Pubeissa reuhanneet alligaattorit

Kahdeksankymmentäluvulla huippukauttaan elänyt The Balham Alligators operoi pääasiallisesti Brittein 
saarilla pubeissa, mutta saavutti silti laajempaakin suosiota. Bändi aloittaessa johtoajatuksena oli soittaa 
cajunia, mutta mukana oli vahvasti rock and rollin, bluesin ja countryn lisäksi myös meksikolaisten ja brittien 
musiikkiperinteet. Ensiluokkaisista ainesosista bändi koosti oman rehvakkaan sekoituksensa.

Alligatorsin nokkamies oli ja on monien tähtien soittokaverina parhaiten tunnettu Geraint Watkins. Hänet on 
vuosien saatossa nähty muun muuassa Dave Edmundsin, Van Morrisonin, Nick Lowen, Bill Wymanin 
bändeissä ja lista jatkuu loputtomiin. Kohensipa Watkinsin haitarointi myös Status Quon taannoista 
akustisviritelmää.    
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Startti sattuman kautta

The Balham Alligators sai alkunsa sattuman kautta kesäkuussa 1983. Sittemmin monikertaisena Suomen 
kävijänäkin tutuksi tullut pianotaituri Diz Watson oli estynyt soittamasta viikottaista keikkaansa Hare & Hounds 
-nimisessä kuppilassa. Hän pyysi Watkinsia tuuraamaan. Hätäisesti kasaan haalitussa paikkausbändissä 
toimi basistina baarin bändivastaava Robin McKidd. Jokusia cajunkappaleitakin sisältäneen keikan 
jälkeen Watkins ja tuona iltana ensi kertaa tapaamansa McKidd istuivat tasaamassa soiton horjuttamia 
nestetasapainojaan. Watkins tokaisi tuopin äärellä, että jos vain jostain löytyisi viulisti, niin olisi mukava 
perustaa cajunbändi. McKidd kertoi salaa treenailleensa viulunsoittoa, joten se oli siinä. 

Bändi perustettiin. Sen täydensivät kitaristi Gary Rickard, basisti Arthur Kitchener ja riemastuttavan 
poukkoilevaan tyyliin soittanut rumpali Kieran O´Connor, joka muuten – sivuhuomautuksena mainittakoon – 
soitti 80-luvun alussa myös Diz Watsonin Doormenissä ja on mukana mainiolla ”Blue Coat Man” -levylläkin.
Seitsemänkymmentäluvulla Brittein saarilla oli koettu pub rockin valtakausi. Tuolloin bändit eivät panostaneet 
ulkoiseen koreuteen, vaan keskittyivät olennaiseen antaen musiikin puhua puolestaan.  Hyvin pitkälti 
samoilla linjoilla starttasi The Balham Alligators. Tämä ”pub cajunia” soittava viisikko sulautui täydellisesti 
keikkapaikkojensa kantajengiin, paitsi ehkä O´Connor huomattavan muhkeine partoineen. Vasta soiton 
startatessa kävi ilmi, että näillä hepuilla onkin nippu valttikortteja hihoissaan. Tuohon aikaan ei ollut 
sosiaalista mediaa, tai muita nykyajan kotkotuksia, joten bändin promoaminen piti hoitaa lähes yksinomaan 
keikkailemalla. Balham Alligators tekikin itseään tunnetuksi kiertäen ahkerasti pubeissa ja varsin usein myös 
niissä soittaen. He tekivät baarista toisensa jälkeen selvää, vaikka eivät aina tainneet itse selvänä säilyäkään. 

Odotettu kooste

Vajaan kymmenen vuoden aktiiviaikanaan alkuperäinen Balham Alligators ehti julkaista kolme pitkäsoittoa.”Live 
Alligators” äänitettiin vuonna 1984 Putneyn legendaarisessa Half Moon pubissa. Kuten nimestäkin voi päätellä, 
levy esittelee ryhmän luontaisessa elinympäristössään. Vuonna 1987 ilmestyi ensimmäinen studiolevy ”The 
Balham Alligators”. Seuraavana vuonna oli julkaisuvuorossa jo kokoonpanon viimeiseksi pitkäsoitoksi jäänyt 
”Life On The Bus Lane”. 

Kaikki nuo kolme levyä ovat olleet kovin hankalasti saatavilla ja cd.nä niitä ei ole julkaistu lainkaan ennen 
tätä. Näin ollen ”Bayou-Degradablea” voi perustellusti kutsua tervetulleeksi jymyjulkaisuksi. 

Kokoelman aluksi kuullaan Balham Alligatorsin debyytti miltei kokonaan. Ainoastaan viuluvetoinen folkpala 
”Malheureuse” ja jazzinkin sävyjä matkaansa saanut ”Johnny B Goode” on jätetty pois. Nuokin kappaleet 
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paketista toki löytyvät, mutta vuonna 1998 julkaistuina uusioversioina. Muilta 
osin kappaleet tarjoillaan samassa järjestyksessä kuin alkujaankin. Näin ollen 
traditionaalinen cajuninstrumentaali ”Balham Two-Step” polkaisee homman 
liikkeelle. Sen perään tulee ylittämättömän letkeä, koko bändin nimiin 
merkitty ”Hey-hey, Ho-ho”. Pari piisiä myöhemmin kuultava, Watkinsin ja 
Rickardin kirjoittama, rehvakas cajun-renkutus ”Oh Siobhan” jatkaa vahvaa 
alkuperäistuotannon sarjaa. Kolmas oma kappale, saman parivaljakon 
kynäilemä ”Tacos” vie musiikillisesti tex-mexin maailmaan ja tekstillisesti 
lähinnä ruokapöytään. Vahvasti ravintolaespanjaan nojaava kerronta saa 
remumaisiakin piirteitä. Kuullaanpa kappaleessa myös lausahdus ”O sole 
mio”, joka käsittääkseni ei aivan espanjankieltä ole.

Lainamateriaalista ”Johnny B Goode” luiskahtaa, kuten jo mainitsin, rullaavaksi jazziksi. ”Sugar Bee” on 
oma takuuvarma itsensä. Rodney Crowellin ”Leaving Lousiana In A Broad Daylight” svengaa kuten country 
vain voi svengata ja aiemmin ainakin Ramonesin, Mudin ja Shakin´ Stevensin toimesta levylle tarttunut 
”Let´s Dance” pistää nytkin tanssimaan. Bill Monroen pitkäaikaisen viulistin Kenny Bakerin säveltämä 
instrumentaali ”Scotland” tarjoillaan nyt jylhän kelttiläisenä näkemyksenä ja sen kanssa samaan pakettiin 
niputetaan vauhdikas cajunhölkkä ”Allons a Lafayette” – jännä, mutta toimiva yhdistelmä. Traditionaalinen 
folkpala ”Little Liza Jane” kulkee myös vallan mainiosti. 

Soiton rentous ja rehvakkuus kantaa kautta koko debyyttilevyn ja itse asiassa kautta tämän kokoelman. 
Teknisen	 briljeerauksen	 sijaan	 soittajat	 (joilla	 kyllä	 siihenkin	 olisi	 rahkeita)	 keskittyvät	 hyvään	 fiilinkiin.	
Komppiryhmä pitää taustan eläväisenä. Kyllä eturivin miesten kelpaa sen tahtiin hoitaa tonttinsa. O´Connorin 
rumputyöskentelyssä saattaa tulla töyssy ihan koska vain, eikä tässä vaiheessa bändin basistina toiminut 
Pete Denniskään	arkaile	muljauttaa	pientä	filliä	bassolinjan	matkalle.		

Kokoelman ykköslevyn loppupuolella käsittelyyn otetaan paketin varhaisimpia äänityksiä sisältävä ”Live 
Alligators”. Alkujaan tämän livetallenteen levypuolien loppuihin oli sijoitettu myös bändin debyyttisinglen 
molemmat puolet. Ne kuullaan nytkin. Vaikka ne ovatkin muusta materiaalista poiketen studioraitoja, niin 
yhtä lailla eläväinen meininki on niissäkin. Molemmat kappaleet ovat Watkinsin käsialaa. Terhakkailla 
instrumentaaliosuuksilla maustettu, rullaava call and response -zydeco ”Oh Marie” on suorastaan pitelemätön. 
Pari starttia käyntiin lähteäkseen vaativa ”Sacre Bleu” puolestaan on kerronnallisempi puolitempoinen 
cajunballadi.

Keikkanauhoitteissa kuullaan oivallisesti versioitua lainamateriaalia. ”Six Days On The Road”, ”Let´s Go 
To The Hop” ja etenkin ”Caledonia” kulkevat vallan penteleesti. Tämän valossa on helppo uskoa ylistävät 
aikalaiskertomukset Alligatorsien esiintymisistä.  

Toisen cd.n avauksena kuullaan Balham Alligatorsin huippukauden viimeinen pitkäsoitto ”Life In The Bus 
Lane” kokonaisuudessaan. Jälleen Watkinsin omat kappaleet nousevat esiin laadukkaan lainamateriaalin 
joukosta. Avauksena nytkyttävä ”Cajun Walk”	 pistää	 väkisinkin	 jalan	 napsamaan	 lattiaan.	 Pianoshufffle	
”Alligator Grinning” tarjoaa myös haitarille hyviä pistäytymispaikkoja. Kolmas oma kappale ”I Don´t Wanna 
Be In Love” lienee tullut laajemmillekin piireille tutuksi The Nighthawksin versiona. Onpa sitä myös Watkinsin 
vanhan kamun Dave Edmundsin keikoilla kuultu. Samalta suunnalta lienee monille tuttu myös, niin ikään 
tällä levyllä Alligaattoreiden käsittelyyn päätynyt ”Fine Fine Fine”. Tätä Rockin Sidneyn menopalaahan 
ovat vuosien saatossa versioineet monet ja yleensä aina makoisin tuloksin. Se on vähän samantapainen 
junanvessamainen takuuhitti kuin debyyttilevyn ”Sugar Bee”. 

Traditionaalista osastoa edustaa tällä kertaa junnaten hölkkäävä ”Swamp”. Lähestulkoon tradiksi voitaneen 
laskea myös Link Davisin ”Big Mamou” –   siinä määrin moninaisia versioita siitä on vuosien saatossa kuultu.  
Kauttaaltan mainion levyn ehdottomiin kohokohtiin lukeutuu myös Tom T Hallin ”What Have You Got To 
Lose”. Countryvalssi kääntyy maukkain tuloksin tulsamaisen leppoisaksi rokiksi, jonka kruunaa rytmiryhmän 
irrottelu. Rollaavaa rokkia tarjoaa niin ikään Berryltä lainattu ”It´s My Own Business”. Jo kokoelman ykköslevyn 
liveosuudessa kuultu ”Diggy Diggy Lo” kestää kyllä studioversiona uusinnan ja ”Love Has No Pride” tulkitaan 
oikeasti hempeänä näkemyksenä.

Toisen studiolevynsä aikoihin Balham Alligators oli kohtalaisen hyvässä nosteessa muuallakin kuin 
kotikentällään. Levyn kansivihkosessa Watkins muistelee, että Balham Alligators soitti vain kahdenlaisia 
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keikkoja: loistavia tai ala-arvoisia. Mitään välimuotoa ei ollut. Sikäli on ikävää, että menestykseksi kaavaillun 
Skandinavian kiertueen avauskeikka osui viimeksi mainittuun ryhmään. Lehdistöltä ei sympatiaa herunut, 
eikä asiaa auttanut sekään, että O´Connorin onnistui oksentaa rumpusettinsä päälle Tanskan television 
suorassa lähetyksessä. Balham Alligators alkoi hitaasti, mutta varmasti tulla tiensä päätökseen. Lopullisen 
niitin alkuperäiselle kokoonpanolle (josta tosin oli basisti jo matkan varrella vaihtunut) löi Kieran O´Connorin 
siirtyminen taivaallisiin pubeihin vuonna 1991. Tässä vaiheessa Watkins oli jo lähtenyt bändistä omille teilleen. 
Viime metreillään ryhmä toimi  Robin McKiddin liidaamana nimellä New Alligators. 

Toinen tuleminen

Kysyntä ei kuitenkaan loppunut bändin loppumiseen. Näin ollen bändikään ei loppunut. McKiddin onnistui 
suostutella Watkins takaisin. Alkoi The Balham Alligatorsin toinen aktiivikausi. Eturivin kolmikko: Watkins, 
McKidd, Rickard oli ennallaan. Komppi oli nyt Watkinsin mukana tulleen kaksikon, eli basisti Paul Rileyn ja 
rumpali Bobby Irwinin käsissä.  

Balham Alligatorsin uusi versio soittaa edeltäjäänsä säntillisemmin ja perinteisemmin. Pitkälti asiaan 
vaikuttaa se, että Irwin on tyyliltään merkittävästi suorempi ja jämäkämpi soittaja kuin ilmava, irtonainen ja 
vallattomuuksiin taipuvainen O´Connor. Kun konehuone pysyy jämäkästi perussykkeessä, niin koko bändi 
menee tiukempaan pakettiin. Entisaikoihin verratessa ehkä liiankin tiukkaan… 

Kokoelman toisen levyn loppupuolisko esittelee vuonna 1996 ilmestyneen levyn ”Gateway To The South”.  
Myönnän, että tuoreeltaan tämä uudistuneen Balham Alligatorsin levy jäi pienoisena pettymyksenä melko 
vähälle kuuntelulle. Nyt huomaan olleeni turhan jyrkkä. Levyltä löytyy monia ilon aiheita, pitää vain olla 
vertailematta menneisiin. Heti avauksena ”Allons Rock ´N´ Roll” junttaa vahvasti ja ”Bayou Teche” keventää 
tarjonnan  cajunmaustetuksi countryksi. ”Gotta Have Money” rokkaa kovasti Edmundsin malliin. 

Rokkia ja kepeämpää hölkkää tarjoillaan sopivassa suhteessa aimo kattaus. ”The Last Waltz” luiskahtaa 
puhdasveriseen cajuntunnelmointiin ja ”Cash On The Barrelhead” nostaa western swingin asialistalle. Doris 
Dayn ja ties vaikka kenen levyttämä ”Secret Love” kulkee nyt pumppaavan pianon tahtiin – ja se toden totta 
kulkee. ”Too Much” ja ”Honky Tonk” lisäävät levyn rockkerrointa, vaikkakin melko lenseätemposesti. 

Balham-kokoonpanojen väliaikana Watkins ehti perustaa Rileyn, Irwinin ja kitaristi Steve Donnellyn kanssa 
bändin nimeltä The Wobblers. Sen sessioista on tälle levylle päätynyt mainio instrumentaalirokkaus ”Hot 
Rod”. Donnelly vierailee myös, kitaraa ja pasuunaa soittavan Bill Kirchenin, sekä laajan soittajakatraan ohella 
levyn päättävässä ”Johnny B Goodessa”. 

Nykyiselläänkin The Balham Alligators näyttää ainakin Wikipedian mukaan jatkavan toimintaansa. En 
kuitenkaan tiedä miten aktiivista se on. Kokoonpanoksi mainitaan toisen vaiheen bändi poislukien vuonan 2010 
kuollut Rickard. Levyjä heiltä on tullut tällä kokoelmalla käsiteltyjen lisäksi vain vuonna 1997 ilmestyneet ”Cajun 
Dance Party” ja ”A Po´Boy ́ N´ Make It Snappy”. Ensin mainittu on minunkin hyllyyni joskus Anttilan alelaarista 
matkustanut ja edullisuus kieltämättä paistaa läpi julkaisusta. Instrumentaalisesti tulkittua peruscajunia 
tarjoilevan levyn krediitit ovat esimerkiksi melko vapaalla kädellä tehtyjä. Reilu parikymmentä vuotta aiemmin 
tradina levytetty ”Balham Two-Step” on nyt merkitty bändin tekemäksi (ennen vain sovittamaksi) ja näyttääpä 
Rickardin nimestä pudonneen k-kirjainkin pois. ”Hobo Bluesin” tekijäksi puolestaan on ilmestynyt Balham, 
kuka hän sitten lieneekään.

Joka tapauksessa The Balham Alligatorsiin kannattaa tutustua, ellet ole jo niin tehnytkin. Tämän kokoelman 
avulla tuo tutustuminen on helppo hoitaa. ”Bayou- Degradable” löytyy Spotifysta ja sen sellaisista palveluista, 
mutta varmasti Proper Records mieluusti fyysisiäkin äänitteitä myy. Sosiaalisessa mediassa aikaansa 
kuluttavien paremman musiikin ystävien kannattaa käydä myös tykkäämässä Watkinsin sivusta. Tasaisin 
väliajoin hän järjestää varsin mainioita livelähetyksiä suoraan pianonsa ääreltä.
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Muita blueshengen nostattajia:
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Tässäpä BluesLove-lehden vakiopalsta netin kautta katsottavista ja luettavista linkeistä. Huom! Jotkut 
YouTube ja muut videot yms. saattavat poistua hyvinkin pian, joten emme mene takuuseen, että ne näkyvät 
aina. Kirjoitushetkellä kaikki linkit on testattu!

Sonny Dae & The Knights – Rock around the clock (Original version)
https://www.youtube.com/watch?v=pr_w3WPzyXA&feature=youtu.be 

Prince - Blues Guitar
https://www.youtube.com/watch?v=txINFvta2Xg

Fredrik Halland Performs “Texas Flood”
https://www.youtube.com/watch?v=e_MLTZQV7ZQ

Ma Rainey – The Queer Black Woman Who Reinvented The Blues 
 https://tinyurl.com/jf2mhpv 

Peter Green’s Fleetwood Mac - Live In Southern California 1969
https://www.youtube.com/watch?v=v-rTl0-NXDA 

Fleetwood Mac - “DEAD BUST BLUES” The Warehouse New Orleans, LA 
January 30 and 31st, 1970- Free download
https://archive.org/details/FleetwoodMac19700131 

13 Cartoon Portraits of Legendary Blues Artists
http://www.motherjones.com/media/2013/04/cartoon-portraits-of-blues-legends 

Greatest Live Music Clubs In Austin History
http://www.michaelcorcoran.net/austin-clubland 

The Howling Wolf Photos Home Page
http://www.howlingwolfphotos.com/ 

Forgotten Guitar: The Story Behind ‘Crossroads’ and Its Unsung Guitar Hero, Arlen Roth http://www.
guitarworld.com/forgotten-guitar-story-behind-crossroads-and-its-unsung-guitar-hero-arlen-roth/25908 

Billy Gibbons’ 10 favourite blues albums of all time  
http://www.musicradar.com/news/guitars/billy-gibbonss-10-favourite-blues-albums-of-all-time-460219 

Junior Watson - Live
http://mp3tunes.tk/download?v=gZhlOniHj8k# 
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10 Things You Didn’t Know about John Mayall            http://www.americanbluesscene.com/2016/02/10-
things-you-didnt-know-about-john-mayall/ 

B.B.King –Live in Cook County Jail (Story And Pictures)
http://www.100yearsoftheblues.com/b-b-king-live-in-cook-county-jail-1971/ 

A Tribute to Bobby ´Blue´ Bland
http://teamrock.com/feature/2016-07-19/a-tribute-to-bobby-blue-bland 

Fred Below: The Drum is a Beautiful Instrument if Played Correctly
 https://scottkfish.wordpress.com/2016/01/01/fred-below-the-drum-is-a-beautiful-instrument-if-played-
correctly/ 

How Slide Legend Robert Nighthawk Taught Muddy, Elmore and More 
http://www.gibson.com/News-Lifestyle/Features/en-us/how-slide-legend-robert.aspx 

Where Did Lead Belly Sleep Last Night? A New Plaque at His Old Home Will Tell You http://
bedfordandbowery.com/2016/01/where-did-lead-belly-sleep-last-night-a-new-plaque-at-his-old-digs-will-tell-
you/ 

Willie Dixon: The Drummer Have a Lot to Do With Everything
https://scottkfish.wordpress.com/2015/12/22/willie-dixon-the-drummer-have-a-lot-to-do-with-everything/ 

From Howlin’ Wolf to Hendrix: The Life and Times of Buddy Guy
http://www.rollingstone.com/music/features/from-howlin-wolf-to-hendrix-the-life-and-times-of-buddy-
guy-20151104  

New	Orleans	WWOZ	90.7	FM   http://www.wwoz.org/ 

Pete Hoppula: Kansainväliset artistivieraat Suomessa (osa 3) 1960-luku http://www.bluesnews.fi/
mitamissa3.htm 

Lehden erityissuositus!
The Alan Lomax Sound Archive Now Online: Features 17,000 Blues & Folk Recordings
http://www.openculture.com/2012/03/the_alan_lomax_music_archive_now_online.html 

seuraavasta BluesLove-lehden vakiovinkki-linkistä voi kuunnella mm. blues & rock-konsertteja; 
legendaarisen keikkapromoottori Bill Grahamin (mm. Fillmore East, Fillmore West, Winterland) arkistojen 
kotisivut tarjoavat mahdollisuuden kuunnella historiallisia livekonsertteja suosituimmilta bändeiltä (vaatii 
kirjautumisen)
Wolfgang’s Vault  http://www.wolfgangsvault.com/  
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http://www.americanbluesscene.com/2016/02/10-things-you-didnt-know-about-john-mayall/
http://www.americanbluesscene.com/2016/02/10-things-you-didnt-know-about-john-mayall/
http://www.100yearsoftheblues.com/b-b-king-live-in-cook-county-jail-1971/
http://teamrock.com/feature/2016-07-19/a-tribute-to-bobby-blue-bland%20
https://scottkfish.wordpress.com/2016/01/01/fred-below-the-drum-is-a-beautiful-instrument-if-played-correctly/
https://scottkfish.wordpress.com/2016/01/01/fred-below-the-drum-is-a-beautiful-instrument-if-played-correctly/
https://scottkfish.wordpress.com/2016/01/01/fred-below-the-drum-is-a-beautiful-instrument-if-played-correctly/
http://www.gibson.com/News-Lifestyle/Features/en-us/how-slide-legend-robert.aspx
http://bedfordandbowery.com/2016/01/where-did-lead-belly-sleep-last-night-a-new-plaque-at-his-old-digs-will-tell-you/
http://bedfordandbowery.com/2016/01/where-did-lead-belly-sleep-last-night-a-new-plaque-at-his-old-digs-will-tell-you/
http://bedfordandbowery.com/2016/01/where-did-lead-belly-sleep-last-night-a-new-plaque-at-his-old-digs-will-tell-you/
https://scottkfish.wordpress.com/2015/12/22/willie-dixon-the-drummer-have-a-lot-to-do-with-everything/
https://scottkfish.wordpress.com/2015/12/22/willie-dixon-the-drummer-have-a-lot-to-do-with-everything/
http://www.rollingstone.com/music/features/from-howlin-wolf-to-hendrix-the-life-and-times-of-buddy-guy-20151104
http://www.rollingstone.com/music/features/from-howlin-wolf-to-hendrix-the-life-and-times-of-buddy-guy-20151104
http://www.wwoz.org/
http://www.bluesnews.fi/mitamissa3.htm
http://www.bluesnews.fi/mitamissa3.htm
http://www.openculture.com/2012/03/the_alan_lomax_music_archive_now_online.html
http://www.openculture.com/2012/03/the_alan_lomax_music_archive_now_online.html
http://www.wolfgangsvault.com/
http://www.concertvault.com/ringo-starr-and-his-all-starr-band/rosemont-theatre-august-22-2001.html
http://www.earlyblues.com/
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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
   Mika Haikonen
   Jari Kukkonen 
Taitto:   Jyrki Koskinen
Vinjetit:  Nevski Nevalainen
Kuvat:   Google -kuvahaku jolle  i muuta ole mainittu.
Avustajat:  Marko Aho, Jyrki Kallio
Lehden tilaaminen: Lehden voi tilata liittymällä BluesLoversin jäseneksi  www.blueslovers.org

Aineisto- ja parannusehdotukset sekä lehteen liittyvät kommentit ja vinkit  blueslovers.info@gmail.com
Julkaistuista jutuista ei makseta korvausta.

Kansikuva:  Jyrki Kallio

15 (1/2016)
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http://www.musacorner.fi/
www.blueslovers.org
www.gmail.com
www.bluespaari.com
http://www.fmmusic.fi/
http://www.soitinseppa.fi/
http://www.tampereenmusiikki.fi/
http://www.aikakoneantikva.com/
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