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Hyvää kesää itse kullekin taholle. Edessäsi on kautta aikain toinen pdf-muodossa ilmestyvä BluesLove-lehti 2 (1/09).
Tämänkertaisessa numerossa käsittelemme kitaravirtuoosi-laulaja Blind Willie Johnsonia, blueshuuliharpun historiaa
(osa 1) ja B.B. Kingin konsertin yhteydessä maahamme saapuvaa, huikeassa nousukiidossa olevaa jugoslavialaista
blueslaulaja-kitaristi Ana Popovicia. Tuttuun tapaan myös vakiopalstalliset osiot ”Netin linkkivinkkit” ja sarjakuva
”Amerikan Pentit” jatkuvat lehdessä. Uutuuttaan häikäisevän vakiopalstan kirjoittajana aloittaa uusi avustajamme
Marko Aho. Hän kirjoittaa artikkeleita myös Blues News -lehteen ja työskentelee Blues-Finland.comin (Suomen
johtavassa) Internet-sivustossa. Juttusarjan nimi on ”Toinen näkökulma”, ja siinä käsitellään nimensä mukaisesti
vähemmän tunnettuja artisteja ja heidän levytyksiään. Tässä numerossa on myös yksinoikeudella Marko Ahon
eksklusiivinen Eddie ”The Chief” Clearwater-haastattelu. Yksinoikeudet haastatteluun saimme Pasi Tuomiselta, joka
on Blues-Finland.comin perustaja ja vastaava toimittaja. Erityiskiitokset hänelle.
Yhdistyksen yleiskokous pidettiin 22.4.2009 Tampereen Työväenopiston Sampolassa. Paikalle oli saapunut hallituksen
ohella muutama yhdistyksen aktiivijäsen. Kokouksessa päätettiin uudesta hallituksesta ja järjestäytymiskokouksen
jälkeen toimikauden 1.5.09 – 30.4.10 hallitus on seuraavanlainen:
Aarno Rissanen, puheenjohtaja, Jari Kukkonen, varapuheenjohtaja, Jukka Lehto, taloudenhoitaja
Jaana Kuivila, sihteeri, Ari Nevalainen, graafinen suunnittelija, Jyrki Kallio, valokuvaaja
Jyrki Koskinen, jäsen, Katileena Kuikka, markkinointi ja tiedotus
Seuraava BluesLove-lehti ilmestyy loppuvuodesta -09, marras-joulukuun tienoilla. Siihen asti antoisaa lukunautintoa
lehden parissa ja muistakaa käydä tsekkaamassa muiden artikkeleiden ohella myös Internet-osiot.
Pluussahtavin kesäterveisin
Tampereella 15.6.2009
Aarno Rissanen, puheenjohtaja

aarno.rissanen@gmail.com

Ps.Valokuvaajamme Jyrki Kallio pitää loistavaa blogiaan Aamulehden blogisivustoilla. Blogeja
pääsee lukemaan suoraan tästä. Kansikuvamallimme Eddie ”The Chief” Clearwaterin taannoiseen
Lahden Bluesmafian keikkablogiin pääsee vastaavasti tästä linkistä.

• Yhdistyksemme taloudellinen tilanne on siedettävä jaTampereen kaupunki on myöntänyt BluesLovers ry:lle 400
€ apurahaa, joka on kokoluokassaan hyvinkin keskimääräinen, kun sitä vertaa muihin vastaavanlaisiin avustusta
saaneisiin yhdistyksiin.
• Uudet jäsenkortit valmistuvat kesä-heinäkuussa 2009. Tulevan kauden jäsenmaksu on sama 10 € kuin edellisellä
toimikaudella. Laskut lähetetään ainoastaan sähköisessä muodossa tämän jäsenlehden yhteydessä. Jäsenmaksun
voi hoitaa kätevästi myös kotisivujen kautta. Jäsenkortit saapuvat postitse, kun jäsenmaksu on suoritettu ja
maksusuoritus näkyy tilillä.
• Alustavan toimintasuunnitelman mukaisesti teemoitetut jamit jatkuvat myös syyskaudella. Tulevat teemat käsittelevät
tuttuun tapaan erilaisia tapoja lähestyä bluesmusiikkia ja sen historiaa.
• Yhdistyksemme tämänvuotinen Jemma-palkinto jaetaan loppuvuonna tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Tarkoituksena on edellisen vuoden tapaan yhdistää palkinnonjako ja yhdistyksen pikkujoulutapahtuma.
• BluesLovers on päättänyt siirtää Klubiblues-tapahtumaa, koska kaikki Tampereen merkittävimmät klubit on tämän
vuoden osalta buukattu täyteen. Haluamme myös jättää kunnolla pelivaraa, että saadaan kerralla aikaan kunnon
festivaalit.
• Aikaisemmassa BluesLove-lehdessä mainitun ”Best of BluesLovers jam with Jo´ Buddy & Houseband” -dvd:n
alustustyöt on aloitettu. Koska kyseessä on TODELLA runsaan ja mahtavan materiaalin työstäminen, niin oletettu
dvd-levyn julkaisu siirtyy ensi vuoden puolelle. Selvityksen alla ovat esim. tekijänoikeudet, painatuskulut ja mahdolliset
avustukset.
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Blues voi Chicagossa loistavasti

Teksti: Marko Aho
jemmari@gmail.com

Grand Blues Festivalin pääesiintyjä Eddy Clearwater on mielissään
bluesin tilasta kotikaupungissaan. Päijät-Hämeessä pistäytynyt
päällikkö puhui musiikistaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan.
Chicago Bluesin huippuartisti Eddy ”The Chief” Clearwater, 74, soitti
Lahden Grand Blues Festivalin päätähtenä huhtikuun alussa. Tapahtuman
järjestäjä Lahden Blues Mafia pisti tuttuun tapaan pystyyn lehdistötilaisuuden
lauantai-iltapäivänä. Blues-Finland.comin Marko Aho oli kärppänä paikalla.


Marko Aho: Siitä on jo kulunut aikaa, kun viimeksi kävit Suomessa. Mukavaa, että tulit jälleen.
Eddy Clearwater: Kiitos. Oli mukavaa tulla. Minulla on hyviä muistoja tuosta rundista, jonka teimme Carey ja
Lurrie Bellin kanssa vuonna 1991. Olen pitkään jo halunnut palata Suomeen, joten tämä oli suoranainen unelmien
täyttymys.
Edellisellä vierailullasi kuvattuja televisiopätkiä löytyy nykyään YouTubestakin.
Jaa, pitääkin käydä katsomassa. Täytyy tunnustaa, että televisiotaltiointia en enää muistanutkaan.
Olet soittanut bluesia jo yli viisikymmentä vuotta - se on melkoinen urakka.
Aloitin tosiaan jo 50-luvulla, joten onhan tässä tullut pitkään painettua. Pitää oikein koputtaa puuta. Ensimmäisen
singlenikin ”Hillbilly Blues” ilmestyi jo vuonna 1958.
Et ole pitäytynyt pelkässä bluesissa, vaan musiikissasi on kuulunut laajalti eri sävyjä. ”Hillbilly Bluesissa”
on kuultavissa jopa tiettyä countrymaisuutta. Se ei taida olla mitenkään tavallista Chicagon blues-miesten
keskuudessa?
En vaivaa tuollaisilla asioilla mieltäni, kun kirjoitan lauluja. Esimerkiksi ”Hillbilly Blues” kertoo elämästä Mississipin
kukkuloilla. Koetin tavoittaa siinä tietynlaisen etelän rentouden. Olen vuosien saatossa omaksunut paljon erilaisia
vaikutteita, ja totta kai ne peilaavat omaankin tuotantooni. Rock ´n´ rollia olen myös tehnyt paljon. Kaikki tekemäni
musiikki on kuitenkin ominta itseäni ja tulee sydämestä. Minullahan on piisikin jossa lauletaan ”Rock And Roll Is
A Part Of My Soul”

Aiemmin ei vain löytynyt oikeita ihmisiä ja levy-yhtiöitä hommaa hoitamaan. Tein vuosien saatossa nipun nelivitosia,
mutta vasta vuonna 1980 ilmestyi ensimmäinen albumini “The Chief”. Nykyään asiani ovat mallillaan. Edellinen
levyni ilmestyi Alligator Recordsin julkaisemana ja minulla on myös oma levy-yhtiö Cleartone, joka on julkaissut
Puolassa kuvatun live-dvd:ni.
Viimeisin levysi, tuo Alligator-debyytti “West Side Strut” oli varsin onnistunut kokonaisuus. Se sai hyvän
vastaanoton.
Kiitos. Se on saanut kieltämättä hyvän vastaanoton. Huomasin äskettäin hämmästyksekseni, että se oli Living
Bluesin listalla ykkösenä. Ronnie Baker Brooks toimi tämän levyn tuottajana ja teki hyvää duunia. Kun kysyin
häntä ensi kertaa tuottajan pallille, Ronnie epäili, että pelleilen. Kerroin olevani tosissani. Niinpä hän lupasi tulla
seuraavana päivänä puolilta päivin käymään. Hän saapui sovittuna aikana, pystytti Pro Tools -kaluston kellariini
ja ryhdyimme saman tien hommiin. Ensimmäinen piisi, jota aloimme työstää, oli “Time To Move On”. Pyysin
Ronnielta siihen hieman sovitusapua. Esittelin hänelle sointukierron ja pari säkeistöä ja Ronnie alkoi saman tien
työstää ideaa. Näin saimme alulle sessiot joiden tuloksena syntyi “West Side Strut”. Nyt suunnittelen jo seuraavaa
levyäni, joka ilmestynee ensi vuonna.
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Ensimmäinen pitkäsoittosi ilmestyi vasta parikymmentä vuotta ensi singlen jälkeen. Miten siinä niin kauan
kesti?

Tuottaako Ronnie senkin?
Luultavasti hän on mukana ainoastaan joillakin piiseillä. Niin olemme ainakin alustavasti suunnitelleet. Myös Duke
Robillard olisi mukava pyytää taas messiin. Mutta ehkä on parempi, etten liikaa vielä kerro tulevasta.
Eikö Robillard tuottanutkin joitakin aiempia levyjäsi?
Kyllä. “Reservation Blues” ja “Cool Blues Walk” ovat hänen kanssaan tehtyjä.
Oletko jo miettinyt, minkä tyylinen seuraava levysi tulee olemaan? Painottuuko se enemmän bluesiin, vai
kuinka?
En osaa vielä sanoa. Keräilen hiljalleen ideoita. Sitten nähdään minne ne minut johtavat. Eiköhän siellä bluesia
ole. Mielelläni jätän pienen yllätysmomentin, etten paljasta liikaa. Välillä olen itsekin yllättänyt siitä, millainen levy
tuli tehtyä.
Olet siis mennyt studioon tietämättä mitä aiot äänittää?
Joskus keksin tai kuulen ideoita aivan viime hetkellä. Studioon päästyäni esittelen ne tuoreeltaan bändille, ja niin
syntyy valmis laulu. Esimerkiksi ”Blues For A Living” -kappaleen kirjoitin matkalla studioon. Perille päästyäni lauloin
piisin Jim O’Nealille. Hän sanoi, että levytetään se. Lauluja vain tulee kun niitä on tullakseen. ”Cool Blues Walk”
syntyi samalla tavalla. Se vain ilmaantui kävellessäni kuin tyhjästä. ”Reservation Bluesin” kirjoitin lentokoneessa
matkalla Rhode Islandille äänityssessioon. Pyysin kynää lainaksi ja kirjoitin piisin.
Los Straitjacketsin kanssa vuonna 2003 tekemäsi “Rock And Roll City” -cd oli melkoinen yllätys ja vieläpä
varsin iloinen sellainen. Voisitko kertoa hieman tuosta projektista?
Valmistauduin tekemään levyä Rounderille ja kerroin heille haluavani tehdä jotain hieman erilaista tällä kertaa.
He kysyivät mitä olin miettinyt, joten sanoin suunnitelleeni rockabilly-levyä. He ottivat yhteyttä Los Straitjacketsin
Eddie Angeliin kysyäkseen kiinnostaisiko yhteistyö. Eddie vastasi heidän lähtevän mielellään mukaan. Los
Straitjacketsilla oli entuudestaan setissään “Hillbilly Blues” ja “I Wouldn´t Lay My Guitar Down”, joten homma
lähti varsin luontevasti liikkeelle. Lensin Nashvilleen ja treenasimme materiaalin muutamassa päivässä kasaan.
Myöhemmin tein toisen reissun, jonka aikana pidimme äänityssessiot. Teimme myös joitakin keikkoja. Ne
olivat oikein hauskoja tilaisuuksia. Taisimme olla aika oudon näköinen ryhmä, kun yhdellä on päässään suuri
intiaanipäähine ja muilla meksikolaiset painimaskit. Mehän saimme myös Grammy-ehdokkuuden perinteisen
bluesin kategoriassa, vaikkei kyseessä tainnut kovinkaan perinteinen yhtye olla.
Milloin aloit käyttää intiaanipäähinettä keikoilla?
Muistaakseni se oli 1973. Eräs nainen antoi sen minulle. Halusin kovasti ostaa sen esiintymisasukseni, mutta
hän sanoi, ettei voisi millään myydä miesvainajansa päähinettä. Sen sijaan hän lupasi lahjoittaa sen minulle, jos
lupaan pitää sen tallessa ja pitää hyvää huolta siitä. Niinpä löimme kättä päälle. Hän sanoi, että se on nyt sinun,
onnea!
Ehkä jonain päivänä teet albumin New Orleansin intiaaniheimojen (Bo Dollis & Wild Magnolias, jne.)
kanssa?
Ei sekään huono idea olisi. Olen nimittäin soittanut joitakin festivaalikeikkoja heidän kanssaan New Orleansissa ja
Kansas Cityssä. Jokaisella kerralla on hauskaa ollut.
Kertoisitko hieman kitaransoitostasi ja esikuvistasi?
Soittotyylini on muodostunut vuosien saatossa kuulemistani jutuista ja riffeistä. Aikoinaan opin paljon Otis Rushilta
ja Magic Samilta. Myös John Lee Hooker ja Lightning Hopkins ovat tärkeitä vaikuttajia, niin myös B.B. King.
Kaikki jututhan tulevat jostakin. Kuulet jonkin riffin tai soolonpätkän ja tajuat myöhemmin, että sitä voisi käyttää
omassa jutussasi aivan toisessa ympäristössä. Kun yhdistää keskenään sieltä täältä omaksuttuja vaikutteita, tulee
niistä mielenkiintoinen sekoitus. Aivan kuten Ray Charles yritti alkuaikoinaan laulaa kuin Nat King Cole ja Charles
Brown. Hän halusi Colen pehmeyden yhdistyvän Brownin tyyliin. Lopputulos ei kuulostanut kummaltakaan, vaan
Ray Charlesilta itseltään. Sitten hän sekoitti mukaan vielä aimo annoksen vahvoja gospel-sävyjä fiilistä tuomaan.
Minun soitossani yhdistyy kaikki mitä olen diggaillut. Erilaisten elementtien yhdistäminen on hyvin virkistävää ja
siitähän äsken mainitulla Los Straitjackets -levylläkin oli hyvin pitkälti kyse.
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Minkälaista musiikkia nykyään kuuntelet?
Kuuntelen kaikkea musiikkia varsin avoimin mielin. Jos joku juttu on mielestäni hyvä, on aivan sama miksi sitä
kutsutaan. Vanhan viisauden mukaanhan lapselta voi oppia paljonkin, jos vain keskittyy kuuntelemaan. Mielestäni
sama pätee musiikkiin oikein hyvin.
Kuinka valitset levytettävät coverit? Miten esimerkiksi “Walkin through the Park” valikoitui tuoreelle
levyllesi?
Se on vain vanha suosikkini Muddy Watersin tuotannosta ja halusin levyttää sen.
Kuinka Muddy suhtautui aikoinaan, kun hän kuuli olemassa olevan myös bluesmuusikon nimeltä Clear
Waters?
Usko tai älä: hyvin. Aluksi hän oli tietenkin yllättynyt ja utelias näkemään, minkälainen tyyppi oikein on kyseessä.
Olimmehan me useasti toisemme nähneet, mutta hän ei vain tiennyt kuka olin. Sitten kun ensi kerran esittäydyin,
oli hän hyvin suvaitsevainen asian suhteen. Hän sanoi, että voisin olla vaikka hänen poikansa. Meistä tulikin varsin
läheiset.
Ja Clearwater (=kirkas vesi) kuulostaa aivan joltakin intiaanipäällikön nimeltä.
Totta. Sikälikin se sopii aiheeseen.
Kuinka blues voi tämän päivän Chicagossa?
Loistavasti. Buddy Guy’s Legends -klubi pyörii varsin hyvin. Soitan siellä taas ensi kuussa. Kaupungin pohjoispuolella
on klubi nimeltä Bill’s Blues. Esiinnyn siellä kerran kuussa jos en ole kiertueella. Olen osaomistajakin pienellä
osuudella. Meillä oli aiemmin myös oma bluesklubi nimeltä Reservation Blues, mutta en ole enää viiteen vuoteen
ollut tekemisissä sen kanssa. Vuokrasimme tilat uudelle yrittäjälle. Hän pyörittää nyt liiketoimintaa ja on muuttanut
nimenkin.
Kuinka paljon kierrät vuosittain?
Melko lailla. Noin 60 - 70 prosenttia ajasta. Viime vuonna en keikkaillut ihan niin ahkerasti, mutta tämä vuosi
näyttää taas kiireellisemmältä.
Miten pitkään viivyt nyt Euroopassa?
Soitan vain tämäniltaisen keikan. Ensi kuussa tulen puolestaan Alankomaihin pariksi viikoksi. Lensin todellakin
vain tämän keikan takia Suomeen. Muutama viikko sitten lensin Billy Branchin kanssa Sveitsiin soittamaan yhden
konsertin. Silloin törmäsin pitkästä aikaa Duke Robillardiin sattumalta lentokentällä. Olisi toki mukavaa tulla
tekemään kiertuekin näillä kulmin, mutta järjestelyt ovat niin suuritöisiä.
Sellainen hauska juttu on kerrottava, että Blues-Finland.comin päätoimittaja Pasi Tuominen muutti
hiljattain Yhdysvaltoihin, ja yksi hänen tavoitteistaan oli nähdä Eddy Clearwater livenä. Nyt sinä olet sitten
Suomessa keikalla... Soitatko piakkoin Washingtonin lähistöllä, että hänkin pääsisi sinut näkemään?
Olen yleensä esiintynyt siellä State Theatressa (Virginian Falls Churchissa). Viimeksi soitin yhdessä The
Nighthawksin kanssa. Luultavasti syys-lokakuussa soitan seuraavan kerran niillä kulmilla. Se sopii hyvin matkalle
kun menen New Yorkiin ja itäiseen Kanadaan.
Näinä päivinä blues näyttää - ainakin Suomessa - olevan varsin suosittua. Osaatko kertoa mistä se voisi
johtua?
En tosiaankaan tiedä, mutta hyvä juttu. Toivottavasti asioiden tola säilyy sellaisena jatkossakin.
Eddie Clearwater YouTubessa:
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=eddie+clearwater&aq=2&oq=eddie+cl
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Teksti: Jari Kukkonen
j.t.kukkonen@gmail.com

Blind Willie Johnson
Ehkä suurin syy (tai varmaankin pitää sanoa, jotta ansio) siitä, että minä aikoinaan päädyin tutustumaan
Blind Willie Johnsonin musiikkiin, kuuluu Ry Cooderille, joten kiitos Ry!

Blind Willie Johnsonin vaikutus on mielestäni varsin laaja ottaen huomioon mm. sen, että hänen koko
levytetty tuotantonsa käsittää ”vain” 30 kappaletta. Silti itseni ja Ry Cooderin lisäksi monet muutkin ovat
vuosien varrella vaikuttuneet suuresti BWJ:n tuotannosta. Hänen tunnetuksi tekemiään kappaleita ovat
esittäneet vuosien varrella hänen jälkeensä mm. Son House, Fred McDowell, Taj Mahal, Bob Dylan, Led
Zeppelin, Grateful Dead, Fairport Convention, Peter, Paul, and Mary, Nina Simone, Gary Davis, Bruce
Springsteen, Bruce Cockburn, Nick Cave, White Stripes, ja kyllä, myös Ry Cooder.
Willie Johnson syntyi 22.1.1897 Teksasissa lähellä paikkakuntaa nimeltä Brenham ja kuoli 18.9.1945
Beaumontissa, Teksasissa. Hänen äitinsä kuoli hänen ollessaan hyvin nuori, ja hänen isänsä meni varsin pian
uudelleen naimisiin. Willie aloitti soittamisen viiden vuoden ikäisenä ”cigar box”-kitaralla, jonka hänen isänsä
hänelle teki, kun poika kertoi haluavansa tulla isona saarnaajaksi. Eräs esitetty syy hänen sokeutumiselleen
on se, että hänen äitipuolensa olisi heittänyt lipeää pojan kasvoille tämän ollessa seitsemän vuoden ikäinen
kostaakseen hänen isältään saamansa pahoinpitelyn.
BWJ esiintyi nuoresta pojasta alkaen katusoittajana laulaen ja itseään kitaralla säestäen eri puolilla Teksasia,
mm. paikkakunnilla nimeltä Hearne ja Marlin. Lisäksi hän soitti kitaraa ja pianoa Marlin Church of God in
Christin tilaisuuksissa. Hänen on arveltu olleen naimisissa ainakin kahdesti, ensin Willie B. Harris -nimisen
naisen kanssa (joka oli mukana laulamassa BWJ:n toisessa ja viidennessä levytyssessiossa), ja myöhemmin
Angeline Johnson -nimisen naisen kanssa. Hänen lastensa määrästä ei ole tarkkaa tietoa.
Tuohon katusoittamiseen liittyen Samuel Charters oli tavannut BWJ:n tarinaa selvitellessään miehen nimeltä
Adam Booker, joka muisti, miten lauantai-iltapäivisin Marlinissa, Teksasissa toisessa kadunkulmassa soitti
BWJ ja toisessa kadunkulmassa soitti samaan aikaan Blind Lemon Jefferson! Jos vielä minun elinaikanani
keksittäisiin aikakone, haluaisin päästä käymään tuolle kadulle tuohon ajankohtaan ! (Sen lisäksi, että New
Orleansiin Congo Squarelle olisi kiva päästä kuuntelemaan musiikkia noin vuoden 1900 tienoille).
BWJ levytti ensimmäiset kappaleensa Dallasissa joulukuussa 1927, ja voidaan sanoa, että mitkään
muut samaan aikaan levytetyt kappaleet eivät kuulostaneet samalta. Voimakkuuden ja omaperäisyyden
lisäksi ehkä hämmästyttävintä hänen ensimmäisessä levytyssessiossaan tallennetuissa lauluissa on se
valtaisa vakuuttavuus, vaikuttavuus ja itsevarmuus, jolla hän ne esitti. Hän oli kuitenkin tuolloin vieraassa
kaupungissa ja ensimmäistä kertaa levytysstudiossa, jossa piti muistaa, että kappale ei saanut kestää kuin
sen noin kolme minuuttia. Muutaman kuukauden kuluessa noiden BWJ:n ensimmäisten levyjen julkaisusta
ne vaikuttivat jo kaikkiin muihin saman seudun gospel-laulajiin. Ainoa laulaja, jonka BWJ:n tunteneet ihmiset
sanovat vaikuttaneen häneen, oli sokea laulaja/saarnaaja Marlinista, Teksasista, nimeltään Madkin Butler.
Tosin samoin kuin moni muukin asia hänen elämässään luultavasti ikuiseksi mysteeriksi jää sekin, oliko
joku tai joitain muitakin, joilta hän sai oppia ja vaikutteita, mutta jotka vain eivät koskaan syystä tai toisesta
levyttäneet.
BWJ oli hyvin suosittu aikanaan, ja hänen levynsä myivät noin kolme-neljä kertaa enemmän kuin muiden
country-blues-artistien levyt. Lisäksi vertailun vuoksi kerrottakoon, että hänen levyistään otettiin jatkuvasti
vuosina 1927-1930 tuplastikin suurempia painoksia kuin vaikkapa Bessie Smithin levyistä. Osaltaan hänen
suosiotaan selittää varmasti sekin, että mitä pahemmaksi lama kävi, sitä suurempi tuntui olevan kysyntä
levyistä, joilla laulettiin Jumalan antamista rangaistuksista ja/tai palkkioista. Huolimatta saavuttamastaan
suuresta suosiosta BWJ:n levytykset, samoin kuten monen muun, päättyivät lopulta kuitenkin 1930-luvun
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suureen lamaan. Hän pysyi koko elämänsä ajan köyhänä, saarnaten ja laulaen kaduilla sekä kirkon
tilaisuuksissa Beaumontissa, Teksasissa. Hän kuoli 1945 keuhkokuumeeseen, jonka hän sai asuttuaan kaksi
viikkoa palaneen talonsa raunioissa, koska hänellä ei ollut muuta paikkaa mihin mennä. Kuolintodistuksessa
tosin mainitaan kuolemaan johtaneiksi syiksi myös mm. syfilis ja sokeus(?!?). Hänen silloisen vaimonsa,
Angelina Johnsonin, mukaan häntä ei huolittu sairaalaan, koska hän oli sokea, mutta on myös arveltu, että
syynä olisi ollut se, että hän oli musta.
Tässä vielä lopuksi listattuna koko Blind Willie Johnsonin levytetty tuotanto, ja omia kommenttejani, huomioitani
ja mielipiteitäni siitä:
”The Complete Blind Willie Johnson”- tupla-cd (jonka painos tosin taitaa olla tällä hetkellä loppu),
joka sisältää mestarin koko levytetyn tuotannon, julkaistiin Columbia/Legacy-levymerkin ansiokkaassa
Roots and Blues-sarjassa 1993. Valitettavasti se on myynyt vain noin 15000 kpl, saman määrän siis kuin
hänen ensimmäinen 78 rpm levynsä vuonna 1927. Ehkä suositeltavin hankinta, jos esimerkiksi tämän jutun
luettuaan kiinnostuu BWJ:n musiikista siinä määrin, että matka suuntautuu levykauppaan, lienee JSPlevymerkillä julkaistu 4 cd:n boksi ” Blind Willie Johnson & the Guitar Evangelists”. Toki ainakin internetin
isoista verkkokaupoista löytyy myös joitain ihan hyviä yhden cd:n kokoelmia, ja myös Tampereen kirjaston
valikoimista löytyy useampiakin BWJ:n cd-levyjä.

Ensimmäisessä levytyssessiossa lauantaina 3.12.1927 Dallasissa tallennettiin seuraavat kappaleet :
I Know His Blood Can Make Me Whole
Jesus Make Up My Dying Bed (Tästä kappaleesta oman versionsa teki vuonna 1962 ensimmäiselle lp:lleen
nimellä In My Time of Dying muuan Bob Dylan, joka sittemmin tuli kohtalaisen tunnetuksi, suosituksi ja
arvostetuksi ihan omiakin kappaleitaan tekemällä ja esittämällä, mutta jostain se Bobkin aloitti...)
It’s Nobody’s Fault But Mine (Tästä kappaleesta mm. Led Zeppelin teki oman versionsa)
Motherless Children Have a Hard Time (Ja tästä kappaleesta teki oman versionsa mm. Eric Clapton)
Dark Was the Night - Cold Was the Ground
(“Dark Was...” lienee se kaikkein tunnetuin BWJ:n kappale, ja se laitettiin myös mukaan mm. Chuck Berryn,
Louis Armstrongin, Mozartin, Stravinskyn, Beethovenin ja Bachin teosten ohella Voyager-luotaimen yhdelle
ns. kultaisista levyistä, joihin valittiin joukko kuvia, musiikkia ja ääniä maapallon elämästä ja kulttuurista ja
jotka lähtivät luotaimen mukana avaruuteen vuonna 1977!)
If I Had My Way I’d Tear the Building Down (Tätä kappaletta Bruce Springsteen esitti konserteissaan
Seeger Sessions-bändinsä kanssa, ja tämän kappaleen esittäminen New Orleansissa vuonna 1929 johti
BWJ:n pidättämiseen poliisin luullessa hänen yrittävän yllyttää väkeä mellakkaan!)

Toisessa BWJ:n levytyssessiossa keskiviikkona 5.12.1928 Dallasissa tallennettiin seuraavat kappaleet,
Tässä sessiossa mukana laulamassa oli myös Willie B. Harris:
I’m Gonna Run to the City of Refuge
Jesus Is Coming Soon
Lord I Can’t Just Keep from Crying
Keep Your Lamp Trimmed and Burning (Tästä teki oman versionsa mm. Fred McDowell)

Kolmannessa BWJ:n levytyssessiossa tiistaina 10.12.1929 New Orleansissa tallennettiin seuraavat
kappaleet:
Let Your Light Shine on Me
God Don’t Never Change
Bye and Bye I’m Goin’ to See the King
Sweeter as the Years Roll By
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Neljännessä BWJ:n levytyssessiossa keskiviikkona 11.12.1929 New Orleansissa tallennettiin seuraavat
kappaleet, tässä sessiossa oli (God Moves on the Water kappaletta lukuunottamatta) mukana myös
tuntemattomaksi jäänyt naislaulaja.
You’ll Need Somebody on Your Bond
When the War Was on
Praise God I’m Satisfied
Take Your Burden to the Lord and Leave it There
Take a Stand
God Moves on the Water
(God Moves... oli ensimmäinen minun kuulemani BWJ:n kappale, se kun oli mukana ”News & The Blues:
Telling it like it is” kokoelma-cd:llä, jonka hankin joskus n. vuonna 1992, paljolti juuri tuon kappaleen vuoksi).

Viidennessä ja (viimeiseksi jääneessä) BWJ:n levytyssessiossa sunnuntaina 20.4.1930 Atlantassa
tallennettiin seuraavat kappaleet, tässä sessiossa oli mukana laulamassa jälleen myös Willie B. Harris.
Can’t Nobody Hide from God
If It Had Not Been for Jesus
Go To Me With That Land
The Rain Don’t Fall on Me
Trouble Will Soon Be Over
The Soul of a Man (Tästä oman versionsa ovat levyttäneet mm. Bruce Cockburn ja Eric Burdon. Martin
Scorsesen seitsenosaisen “The Blues” -televisiosarjan toisen, Wim Wendersin ohjaaman osan nimi tulee
myös tästä kappaleesta)
Everybody Ought to Treat a Stranger Right (Tämä on yksi suurimpia suosikkejani BWJ:n tuotannossa,
jo pelkästään senkin takia, että sen enempää saarnaamatta mielestäni tuon kappaleen nimessä kiteytetään
aikas hyvin se miten jokaisen meistä tulisi toimia.)
Church I’m Fully Saved Today
John The Revelator (Tästä oman versionsa ovat levyttäneet mm. Son House ja Taj Mahal)
You’re Gonna Need Somebody on Your Bond
Kuuntelin tässä taas tätä juttua kirjoittaessani pariin-kolmeen kertaan koko BWJ:n tuotannon läpi, ja onhan
se pakko myöntää, tälläisen paatuneen faninkin, ettei ihan jokainen noista kappaleista ole ns. täysosuma tai
nappisuoritus. Kyllä ne parhaat hetket (joita on kuitenkin paljon, yritin tehdä Top 10 -suosikkilistaani miehen
tuotannosta, mutta kun siitä tuli aina väkisin Top 20, luovutin...) ovat silti nii-in upeita ja mahtavia, että niiden
ansiosta BWJ on meikäläisen kirjoissa varmaankin ikuisesti se kaikkien aikojen mieluisin slide-kitaristi. Tämä
mitenkään väheksymättä esimerkiksi sitä toista ”kohtalaisen kovaa” slide-kitaristia, jolla on sama sukunimi,
tai ketään muutakaan niistä sadoista upeista slide-kitaristeista, joita minulla on ollut ilo kuulla, livenä ja/tai
levyllä. Ja toki hän on myös melkoisen vakuuttava/vaikuttava laulajanakin.
Voi kun vain voisi nähdä jostain edes valokuvia, filminpätkistä puhumattakaan, että miten hän soitti nuo
juttunsa! Siis käyttikö hän slidena taskuveistä, kuten on arveltu, tai sormusta, kuten Blind Willie McTell on
kertonut, tai miten hän piti kitaraa sylissään, ja miten hän ”pikkasi”. No, tuollaista materiaalia tuskin ikinä
löydetään, joten pitänee olla kovasti tyytyväinen, iloinen ja onnellinen, että edes nuo 30 kappaletta on saatu
talteen.
Lisää BWJ:stä voi lukea mm. seuraavista linkeistä:
http://en.wikipedia.org/wiki/Blind_Willie_Johnson
http://www.austin360.com/music/content/music/blindwilliejohnson_092803.html
ja tietysti tuon “The Complete Blind Willie Johnson” - tupla-cd:n Samuel Chartersin
kirjoittamista hienoista hihanuoteista.
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Teksti: Marko Aho
jemmari@gmail.com

Toisen näkökulman tiimoilta tulen esittelemään mielenkiintoisia esiintyjiä, jotka eivät ole turhan tunnettuja
Suomessa. Kulloinkin aiheena olevalta artistilta nostan esiin yhden äänitteen. En edes pyri siihen että
käsittelemäni levyt olisivat uutuuksia, mutta valitsen toki sellaisia levyjä joita on suhteellisen vaivattomasti
edelleen saatavissa. Palstan nimi juontaa juurensa siitä, että kaikki nämä artistit edustavat varsin laajaa
musiikkityylien kirjoa ja suoranaista bluesia niiden sekaan tuskin hirveästi mahtuu. Pysyttelen kuitenkin ns.
juurimusiikin maailmassa ja bluessävyjä varmasti kuuluu jokaiselta läpikäymältäni äänitteeltä. Koetan valikoida
aiheiksi sellaisia levyjä, joiden uskon bluesdiggareita miellyttävän.
Ensimmäisen zydecoartistin päätin ottaa käsittelyyn vasta seuraavassa numerossa ja polkaista homman
käyntiin nyt alkavan kesän kunniaksi hyväntuulisella rokkauksella – hope you like it.

The Olympic Ass-Kickin Team ”When The OAK-Team Comes To Town”
Weather Or Not – Killin´Down In Dillon – Mr. Bus Driver Man – Daddy Had A Wreck – You Know Me – Sunday
Dress – Hi N´Dry – Boyfriend 2 – I Can Give You Everything – Gityoassupdaroad – Yesterday Clyde Virginia
– Fat Lady In the Stands – Price Of An Education – Feel A Drunk Comin´On – College Girls – 100 $ A Week
– Livin´With The Pain – Thunderbird – Check Please – Church Folks – 37 Miles In Reverse
OAK-Teamin nokkamies on paremmin kenties piisintekijänä
tunnettu rumpali/laulaja Terry Anderson. Hän tehnyt
yhteistyötä Dan Bairdin kanssa jo Georgia Satellites
-ajoista lähtien ja herrojen aikaansaannoksista on hiteiksikin
saakka kohonneet ainakin ”Battleship Chains” ja ”I Love
You Period”. Anderson on tehnyt myös pari soololevyä
ja vaikuttaapa hän Bairdin lailla toisinaan aktivoituvassa
bändissä nimeltä Yayhoos.
Tästä Perseenpotkijoiden livelevystä tuli allekirjoittaneelle
aivan ensiksi mieleen NRBQ ja Rockpile ja sehän
ei tosiaankaan turhan tavallista tämän päivän
musiikkitarjonnassa ole. Myös Andersonin ikisuosikit Rolling
Stones ja Faces kuuluvat paikoittain touhusta läpi hyvinkin
vahvana.
Avauspiisi ”Weather Or Not” tekee heti selväksi pelin
hengen; nyt rokataan. Bändi luottaa hyviin, kulkeviin
piiseihin (joita Andersonilla kyllä piisaa) ja niiden leppoisasti
rokkavaan tulkintaan. Soitossa ei turhan takia kikkailla, vaan
homma rullaa eteenpäin miellyttävän yksinkertaisin eväin.
On turha ottaa retkelle mukaan hanhenmaksapalleroita, kun
makkaraleivästäkin on niin moneksi ja sen voimalla matka
taittuu.
”Killin´Down In Dillon” on vahvasti Dave Edmundsin
kuuloinen letkeä rokki, jossa bändi korvaa studioversion torvet
köörilaululla. ”Mr. Bus Driver Man” kumartaa puolestaan
Chuck Berryn suuntaan. Tarina starttaa ”Nadinen” hengessä
ja kovin tutun kuuloinen on itse piisikin. ”Daddy Had A
Wreck” laittaa vielä lisää kierroksia masiinaan ja kulkee niin
penteleesti Rhodes-pianon kuljettamana.
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NRBQ:n Al Anderson on kirjoittanut Terryn kanssa levyn piiseistä kaksi. Siinä missä ”You Know Me”
vie touhua aavistuksen popimpaan suuntaan, palauttaa ”I Can Give You Everything” homman jälleen
uomiinsa. Kautta koko levyn pääosassa on hyväntuulinen rokkaus. Missään vaiheessa homma ei kuulosta
naama irvessä väännetyltä, mutta silti soitto toimii tiukasti. Pari rauhallisempaa välikettä meininkiin tarjotaan
”Yesterday Clyde Virginian” ja ”College Girlsin” myötä, mutta muuten ei isommalti jarrutella.
Eräs levyn kohokohtia on legendaariselle - ymmärtääkseni varsin edulliselle viinille omistettu
”Thunderbird”. Kyseinen pullotehan on vuosien saatossa toiminut monien lauluntekijöiden ja muusikoiden
innoituksen lähteenä. Hyviin tuloksiin se on tälläkin kertaa soittoniekat innostanut. Pelkästään jo
facesmainen herkkä väliosa: ”We don´t even need the corcscrew, we don´t need a fancy glass. Drink right
from the bottle if you want to, or you can stay home and kiss my ass ” on omiaan tekemään tästä piisistä
klassikon.
Onomatopoeettinen torvisektio astuu esiin jälleen liikennevalistuslaulu ”Gityoassupdaroadissa”. ”Fat
Lady In the Stands”, ”Price Of An Education” ja ”Feel A Drunk Comin´ On” muodostavat todella
rivakasti rokkaavan kolmikon ja samoilla linjoilla jatkaa myöhemmin myös ”Check Please”. Rehvakkaat
countryrallit ”100 $ A Week” ja ”Church Folks” tuovat kokonaisuuteen mukavasti lisäväriä ja ”37 Miles In
Reverse” lopettaa levyn Bo Diddleyn maisemiin.
The Olympic Ass-Kickin Teamin levyjä on tuskin Suomen levykauppoihin isommalti eksynyt, mutta niitä
löytyy suhteellisen helposti netistä tilaamalla. Jotta hankintaa ei tarvitsisi tehdä pelkästään minun sanojeni
pohjalta ”sika säkissä” -periaatteella, pääsee heidän MySpace -sivuillaan kuuntelemaan muutaman piisin
tältä livelevyltäkin. CdBaby puolestaan tarjoaa lyhyet näytteet lähes kaikista OAK-Teamin piiseistä.

Happy Rock´n´Roll!

The OAK-Team MySpace: http://www.myspace.com/olympicasskickinteam
CdBaby ”When The OAK-Team Comes To Town”: http://cdbaby.com/cd/taatoakt
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Tässäpä BluesLove-lehden vakiopalsta netin kautta katsottavista videopätkistä.
Huom! Jotkut YouTube ja Myspace-videot saattavat poistua hyvinkin pian, joten emme mene takuuseen,
että ne näkyvät aina. Kirjoitushetkellä kaikki linkit on testattu!

Blues saapuu Suomeen, Ylen Elävä arkisto
http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=4&ag=26&t=3&a=4276
Chicago Overcoat, Ylen Elävä arkisto
http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=91&t=528&a=4592
Ry Cooder: Down in Mississippi
http://www.youtube.com/watch?v=CXKQlCQKtIg
Mavis Staple & Rick Holmström: Down in Mississippi
http://www.youtube.com/watch?v=EE6YeE3WOf8
Ronnie Earl: Robert Nighthawk stomp
http://www.youtube.com/watch?v=oMWtOZYPcV8
Sir Albert Collins & Gary Moore: Too tired
http://www.youtube.com/watch?v=hA8na2z4Sq8
Clarence “Gatemouth” Brown: Pressure cooker & Up jump the devil
http://www.youtube.com/watch?v=PVK_nSrxhiQ&feature=related
Canned Heat with Junior Watson: Hucklebuck
http://www.youtube.com/watch?v=YmVwLY035Kg
Pops Staple: Papa Legba
http://www.youtube.com/watch?v=XsbtAxGTAE4
The Late great Snooks Eaglin:
Red Beans
http://www.youtube.com/watch?v=bqZz4tW4GSU
Lipstick Traces
http://www.youtube.com/watch?v=SdMDexoMSlc
Dr. John: Big Chief
http://www.youtube.com/watch?v=0IOyBwrvOKA&feature=related
Klubi-Winter Blues (Blues Lovers-muistoja vuodelta 1991)
http://www.youtube.com/watch?v=h1myZ5oVtsQ
James Harman & the Great Blues Reunion
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=44845249&searchid=4d3a682a50b1-4079-a4ac-3fc2b4e1a03d
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Sugar Ray Norcia & the Bluetones with David Giorcelli (Sugar Ray esiintyy Tampereen Viikinsaaressa
Down Home Island-festivaalin pääesiintyjänä lauantaina 8.8.09!)
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=50462981
T-Bone Walker: Don´t throw your love on me so strong
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=24629730&searchid=4d3a682a50b1-4079-a4ac-3fc2b4e1a03d
Cab Calloway & the Nicholas Brothers
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=13973933
Gene Krupa & Barbara Stanwyck:
Drum boogie
http://www.youtube.com/watch?v=qRjQzSwmEHw
J.B.Lenoir: Slow Down
http://www.youtube.com/watch?v=kbje6cyAzqY&feature=channel
J.B.Lenoir & Fred Below
http://www.youtube.com/watch?v=1PXAfqr-Hc4&feature=related
tästä linkistä pääsee katsastamaan, kuinka musiikki olisi kehittynyt, ellei bluesia olisi syntynyt
http://www.igetblues.com/without.php
seuraavasta 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/
ja jotta aika ei pääse venähtämään pitkäksi seuraavaa BluesLove-lehteä odotellessa, niin tästä löytyy
yhteislinkki roots-radiokanaville
http://www.live365.com/cgi-bin/directory.cgi?genre=blues
tämänkertaisena pohjustasokerina löytyy linkki
THE MOTHER OF ALL BLUESLINKS COLLECTIONS
Blues from all around the world
http://www.blueslinks.nl/home.php
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Teksti: Jukka Lehto

Bluesharpun historia 1

jukka.blues@elisanet.fi

Bluesharpun historia, osa 1
Bluesin soittajat kutsuivat sitä ”ranskalaiseksi harpuksi”, mutta tosiasiassa huuliharppu keksittiin Berliinissä
1821. Ensimmäisen nykyaikaisen kaupallisen huuliharpun kehitti M. Hohner Trossingenissa Saksassa.
Saksalaisten siirtolaisten virta Yhdysvaltoihin 1800-luvun lopussa teki huuliharpusta suositun soittimen.
Soitinta kutsuttiin tuolloin yleisesti ”mouth harp”-nimellä
Syvän etelän maaseudun köyhälle mustalle väestölle, joka kehitteli soittimia kattiloista, sikaarilaatikoista,
pesualtaista ja viskiruukuista, huuliharppu edusti sivistynyttä soitintekniikkaa. Harppu oli halpa, pieni ja
jokseenkin helppo soittaa, ja siitä tuli hyvin nopeasti suosittu maaseudun mustan ja valkoisen väestön
keskuudessa. Soitin oli helppo kuljettaa ja sillä voitiin korvata puhaltimet vaatimattomalla budjetilla, mikä
johti siihen, että siitä tuli lähes yhtä suosittu bluessoitin kuin kitarasta. Bluesia ilmaisumuotona hallitsee
ihmisääni, joten ei ole yllättävää, että laululliset elementit kuten itku ja valitus olivat kuultavissa ensimmäisissä
kappaleissa, joita harpulla soitettiin. Näitä sävyjä saatiin aikaiseksi esimerkiksi laulamalla ja hyräilemällä läpi
instrumentin.
Ensimmäisiä mestareita:

DeFord Bailey 1899-1982
DeFord Bailey oli huuliharppuvirtuoosi ja blueslaulaja, joka soitti myös
kitaraa, viulua ja banjoa.
Tämä orjavanhempien lapsenlapsi syntyi Smithin piirikunnassa
Tennesseessä. Hänen äitinsä kuoli, kun DeFord oli vähän yli vuoden
ikäinen, ja hänen isänsä sisko ja tämän mies kasvattivat hänet. DeFord
sairastui kolmevuotiaana polioon. Vuoteen omana olevalle pojalle annettiin
huuliharppu leikkikaluksi.
Bailey vietti nuoruusvuotensa Newsomin ja Thompsonin maalaisasemien
liepeillä, missä hän teki useimmat kappaleensa. Kouluun mennessään hän
joutui kulkemaan rautatiesillan alitse. Bailey kertoi: ”Menen sillan alle ja
odotan junan tuloa, laitan kädet silmilleni ja kuuntelen junan ääntä ja matkin
tuota soundia harpulla koko lopun matkaa koululle”. Bailey saikin erityistä
mainetta kyvyllään jäljitellä täydessä vauhdissa kulkevaa höyryjunaa.
Joulukuun 6. päivä 1925 hän voitti 2. palkinnon WDAD-radioaseman
järjestämässä ranskalaisen harpunsoiton kilpailussa kappaleellaan ”It
Ain’t Gonna Rain No More”. Hän myös työskenteli Thompsonin asemalla
eräälle valkoiselle kauppiaalle jonkin aikaa viihdyttämällä soitollaan
asiakkaita.
Vuonna 1925 hän muutti Nashvilleen. Hänen ensimmäinen tallennettu
radioesiintymisensä oli 19. toukokuuta 1926 WSM-radioasemalla
Nashvillessä. Vaikean alun jälkeen, voitettuaan rodulliset ennakkoluulot,
Bailey sai pian tittelin ”Harmonica Wizard” (huuliharppuvelho).
Bailey teki myös vuosina 1927-1928 useita levytyksiä, jotka kaikki olivat
huuliharppusooloja. Ensimmäiset levytykset kuten ”Pan American Express”
ja ”Pan American Blues” olivat junaimitaatioita. Rytminen ja tekninen
taituruus, jolla Bailey sai soittonsa kuulostamaan pieneltä orkesterilta,
tulee hyvin esiin esimerkiksi kappaleella ”Fox Chase”.
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Vuonna 1927 hän levytti kahdeksan raitaa Brunswick
Recordsille New York Cityssä ja 1928 kahdeksan raitaa
Victor Recording Companylle Nashvillessä. Hänen kiistatta
paras levytyksensä ”John Henry” julkaistiin erikseen sekä
RCA:n ’race’- että ’hillbilly’-sarjoissa.
Bailey oli pioneerijäsen WSM:n Grand Ole Opry radioohjelmassa ja yksi sen suosituimmista esiintyjistä. Hän
esiintyi ohjelmassa vuodesta 1927 vuoteen 1941. Tämän
ajanjakson aikana hän matkusteli ahkerasti esiintymässä
etelässä ja keskilännessä Opryn muiden artistien kuten
Uncle Dave Macon, Alton and Rabon Delmore, Arthur Smith,
Sam and Kirk McGee, Sarie and Sally, Lasses White and
Honey Wilds, Paul Warmack and the Gully Jumpers, the
Fruit Jar Drinkers, Curt Poulton and the Vagabonds, Clayton
McMichen, Ken Hackley, ja myöhemmin Roy Acuff and Bill
Monroe kanssa.
Kuten niin monet muutkin mustat artistit tuolloin, hän
kohtasi monia vaikeuksia etsiessään ruokaa ja majoitusta
matkustaessaan keskilännessä ja etelässä johtuen syrjivistä
Jim Crow -laeista. Talvisin hän esimerkiksi kuljetti aina
mukanaan villahuopaa siltä varalta, että joutuisi nukkumaan
autossa, kun muut artistit eivät pystyneet löytämään hänelle
majoitusta.
Bailey erotettiin WSM:ltä 1941 johtuen lisenssiriidasta BMIASCAP:n kanssa, joka esti häntä soittamasta tunnetuimpia
kappaleitaan, joita hän oli esittänyt radiossa 15 vuotta. Tapaus
päätti hänen esiintyjän uransa, ja hän vietti lopun elämäänsä
kiillottamalla kenkiä, leikkaamalla hiuksia ja vuokraamalla
huoneita kotonaan hankkiakseen elantonsa. Vaikka hän
jatkoi harpun soittoa, hän ei tuon jälkeen juuri koskaan
esiintynyt julkisesti. Yksi hänen harvoista esiintymisistään
oli vuonna 1974, kun hän suostui esiintymään vielä kerran
Opryssa. Tämä tilaisuus tuli Opryn vuotuisessa Old Timers’
Showssa.
Elämänsä viimeisinä vuosina Bailey ystävystyi David Mortonin
kanssa, jota hän kutsui managerikseen. Hän halusi Mortonin
kirjoittavan hänen elämänkertansa, jonka University of
Tennessee Press julkaisi lopulta vuonna 1991. Morton myös
äänitti useita tunteja Baileyn musiikkia ja keskusteluja. Useat
näistä äänitteistä julkaistiin cd:llä Tennessee Folklore Societyn
toimesta. DeFord Bailey kuoli 82-vuotiaana 2.7.1982.
Vuonna 2005 Nashville Public Television tuotti dokumentin
”DeFord Bailey: A Legend Lost”. Dokumentti esitettiin
kansallisella PBS-kanavalla. Myöhemmin samana vuonna
hänet otettiin Country Music Hall of Fame -museoon sellaisten
kuuluisuuksien kuin mm. Jimmie Rogers, Hank Williams ja
Fred Rose joukkoon.
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Levytyksiä:
Columbia Phonograph Company Atlanta 1.4.1927
143846-2 Pan-American Express
143847-2 Hesitation Blues
Brunswick-Balke-Collendar Company: New York 15.4. 1927
E-22475 Pan-American Blues
E-22501 Dixie Flyer Blues
E-22504 Muscle Shoals Blues
E-22506 Evening Prayer Blues
E-22506 Up Country Blues
E-22510 Old Hen Cackle
E-22511 Alcoholic Blues
E-22512 Fox Chase
Victor Recording Company: Nashville, 2.10. 1928
47110-2 Lost John
47111-2 John Henry
47112-1 Ice Water Blues
47113-2 Kansas City Blues
47114-2 Casey Jones
47115-2 Wood Street Blues
47116-1 Davidson County Blues
47117-2 Nashville Blues

De Ford netissä:
http://www.youtube.com/watch?v=_e7VBJTHWxo ”Fox Chase”
http://www.youtube.com/watch?v=yjlR8eS0YPM&feature=related ”Pan American Blues”
http://defordbailey.info/audio ”David Mortonin äänitykset 1974”
http://www.youtube.com/watch?v=i7Oren-IkAM&NR=1 DeFord Bailey Memorial Newscast

Seuraavassa BluesLove-numerossa:
Jazz Gillum

2

16

WSM Cast of Grand Ole Opry

Teksti: Aarno Rissanen

aarno.rissanen@gmail.com

Tampereen Yo-talon jamikatsaus

BluesLoversin
järjestämissä Jam-Session illoissa on tähän

mennessä
esiintynyt kymmenessä tilaisuudessa peräti 75 eri artistia ja teemoitusmaailma on yltänyt huuliharpun riemuista (Harmonica Battle) räyhäkkään
kitaroinnin (Guitars on Fire) kautta tuuttaaviin saksofonikimaran saloihin
(Tootin´ and Stompin´) ja sieltä aina rätväkkään varhaissoulin (Birth of
Soul) sykkeeseen asti…huh.
Eikä
teemoituksille
näy loppua. Kaikkea
mukavaa on luvassa,
kuten
brittiblues-iltaa,
”Ladies
Sing
the
Soul”ia, ”Texas Blues
Night”ia jne. You name it!
Emme myöskään halua
unhoittaa
seuraavaa
sukupolvea ja heille on
tulevaisuudessa tiedossa
”Next Generation of
BluesLovers”-- -ilta.
Esiintyneistä artisteista haluamme nostaa kiitollisin mielin esille tamperelaiset
paikallis-sankarit; Masa Orpanan, Vesa Hyrskykarin, Satu Pohjan,
Maria Joutsin ja Meetu Lassinaron. Puhumattakaan maanmainiosta
Housebandistamme, johon kuuluvat kapelli- ja seremoniamestari Jo´ Buddy:n
ohella Tommi Laine kitarat, Marko Suutarla pystybasso ja Tyko Haapala
rummut. Tampereella on todella korkea taso rhythm & bluesin soittajien
ja laulajien kesken. Tampere onkin saanut ansaitusti lisänimen Suomen
Austin, kun vastaavasti Lahti tunnetaan Suomen Chicagona.Teemoitetut
illat ottavat energiansa ja polttoaineensa vauhdista ja vaaratilanteista, sekä
lutvakasta ilmapiiristä, että vähemmän tiukkapipoisista kappalevalikoimista
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teemoituksien suhteen. Kuten ko. jameista on hyvin voinut päätellä, vaikka
BluesLovers on nimellisesti blues-yhdistys, niin yksi keskeisistä ja kantavista
johtoajatuksista kyseisessä rootsmusiikki-yhdistyksessä on osoittaa se,
kuinka musiikkityylit ovat monessakin mielessä sukua toisilleen ja kuinka
musiikilliset juuret johtavat toisesta toiseen. Perustosiasiahan on se,
että hyvin pitkälle eri roots-musiikkimuodot ovat kehkeytyneet samassa
sulatusuunissa.

Blues is the roots of rockin’ music...!
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Muita blueshengen nostattajia:


Bluesministeri

BluesLovers T-paidat nyt saatavilla
Tyylikkäät BluesLovers-jäsenpaidat ovat nyt
myynnissä. “Fruit of the Loom”-paita on väriltään musta, se on 100% puuvillaa ja kestää 60
asteen pesun. Koot S-XXXL. Paitoja on myynnissä yhdistyksen nettisivuilla ja BluesLoverstilaisuuksissa.

Hinta 20 / 15 Eur
Jäseneksi liittyminen kannattaa aina.
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Teksti: Nevski Nevalainen
nevski.nevalainen@gmail.com

Ana Popovic
Varhaisvuodet
Ana Popovic syntyi Belgradissa, entisessä Jugoslaviassa
13.3.1976 perheeseen, jonka isä, Milutin, oli merkittävä
kitaran ja basson taitaja. Isällä oli tapana kutsua
muusikkoystäviään ilta- ja yöjameihin. Niinpä Ana kasvoi
tässä ympäristössä, kuunnellen jameja ja isän soul- ja
blues-levyjä, kunnes n. 15-vuotiaana alkoi harjoitella
soittamista isän kitaralla.
Vuoteen 1991 mennessä Ana oli isänsä opetuksessa
kehittynyt jopa opettajaansa paremmaksi. Vaikka perhe oli
köyhä, Ana pääsi yksityisille kitaratunneille, joihin hän pani
koko sielunsa ja yllätti opettajan kehittämällä aivan oman
soittotyylin. Samaan aikaan Ana jatkoi isäänsä seuraten
graafisen suunnittelijan opintoja Belgradin yliopistossa.
Musiikki ja oma bändi, Hush, vei kuitenkin Anaa, ja vuoteen
1998 mennessä oli takana satoja keikkoja sekä säännöllisiä
esiintymisiä Jugoslavian TV:ssä. Kommunismin kaaduttua
hän vihdoin pääsi esiintymään bluesfestivaaleille Kreikkaan
ja Unkariin.
Hush-bändinsä kanssa Ana levytti ensimmäisen levynsä
”Hometown”, ja pian tämän jälkeen hän päätti vaihtaa
graafisen suunnittelijan uransa musiikkiin.
Maailmanvalloitus alkaa
Alankomaissa opiskellessaan Ana liittyi hollantilaiseen
bändiin, joka niitti nopeasti mainetta saksalaisissa ja
hollantilaisissa bluespiireissä. Niinpä vuonna 2000 Ana
matkusti Memphisiin levyttämään ensimmäisen albuminsa
Ruf Recordsille. ”Hush” oli nimetty ensimmäisen bändin
mukaan ja ilmestyi 2001. Ana oli mukana Euroopan Jimi
Hendrix Tribute -kiertueella ja toi ensi kertaa eurooppalaisen
bändinsä kiertueelle Yhdysvaltoihin. Ranskan Blues
Awards palkitsi hänet 2002 parhaana laulajana, parhaana
kitaristina ja parhaasta albumista.
2003 Ana palaa Memphisiin levyttämään toisen levynsä
”Comfort to the Soul” (Ruf Records). Levy on vaihteleva
paketti bluesia, rokkia, soulia ja jazzia. Tälläkin levyllä hääri
tuottajana ja miksaajana Jim Gains (mm. Santana, Stevie
Ray Vaughan). Ana siirtyi käyttämään Fender-kitaroita
ja liittyi Solomon Burken pyynnöstä tämän kiertueelle
Special Guest -esiintyjäksi.
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2005 ilmestyi kolmas albumi ”Ana” niin ikään Ruf Recordsille. Levyn lisänä julkaistiin myös live-DVD nimellä
”Ana! Live in Amsterdam”. Hän kiersi Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, ja esiintyi Dubaissa Ruf Recordsin ”Blues
Caravan – Ladies night” -tapahtumassa Sue Foleyn ja Candy Kanen kanssa. Ana sai lukuisia palkintoja ja
tunnustuksia Yhdysvalloissa, hän oli muun muassa ”Blues Artist of the Year 2006”.
Ana allekirjoitti sopimuksen Delta Groove Productionsin kanssa ja lähti Los Angelesiin levyttämään
ensimmäistä ”Delta Groove” -levyään.
”Still Making History” julkaistiin maailmanlaajuisesti kesäkuussa 2007.
Ana paiski seitsemän kiertuetta/152 konserttia ympäri Yhdysvaltoja esiintyen lukuisien artistien, muun muassa
Buddy Guyn kanssa. Hän kiersi esiintymässä Euroopassa, Venäjällä ja Meksikossa, ja hänet kutsuttiin
Hollannin Dutch Combi-kiertueelle esiintymään Jan Akkermanin (Focus) kanssa.
Saman vuoden lokakuussa ”Still Making History” kipusi Billboardin Blues Chartilla sijalle 8 artistien kuten
Stevie Ray Vaughan seuraan.
Joulukuun alussa albumi oli kivunnut jo sijalle 4.
Heinäkuun ensimmäinen päivä on tilaisuus kuulla tätä erinomaista ja monipuolista kitaristia ja sielukasta
laulajaa, kun hän esiintyy Helsingin Jäähallissa legendaarisen BB Kingin lämmittelijänä ja erikoisvieraana.
Jatkobileet samana päivänä Helsingin Mojo-klubilla, josta Ana Popovic parin välipäivän jälkeen suuntaa
Patersdreef-bluesfestivaaleille Belgiaan.
Levyt:
Hometown 1998
Hush 2000
Comfort to the Soul 2003
Ana 2005
Still Making History 2007
Lisäinfoa:
Googlettamalla sekä
www.anapopovic.com
www.myspace.com/anapopovic
en.wikipedia.org/wiki/Ana_Popovic
www.anapopovic.org
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=ana+popovic&aq=0&oq=ana+po
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BluesLove on tamperelaisen BluesLovers-yhdistyksen jäsenlehti. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa PDFmuodossa. Lehdessä olevia kirjoituksia ja kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
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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
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