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”Laissez les bon temps roulez!” ”Joie de vivre!”
Uuden toimintakauden edellä haluamme kiittää arvoisia yhdistyksemme jäseniä, yhteistyökumppaneita,
sisaryhdistyksiä sekä muita hengessä mukana olleita menneestä, mukavasta ja työntäyteisestä
toimintakaudesta. Toivotamme tervetulleeksi mukaan myös uudelle heinäkuun alussa alkavalle
toimintakaudelle.
Seuraavalla kaudella panostamme edelleen ideoiden kehittelyyn ja muuhun vastaavanlaiseen toimintaan.
Hyvän suosion, sekä maanmainiota palautetta saanut Klubiblues 2010 saa näillä näkymillä jatkoa ensi vuonna,
samoin teemoitetut jamit jatkuvat syksyllä 2010. Ja kuten kotisivujen Tapahtuma-osion ennakkoilmoituksesta
on voinut hyvin nähdä, niin myös takavuosien huippusuositut Cajun Partyt palaavat vuosikymmenten tauon
jälkeen. Viimeksihän nämä todella hyvän vastaanoton saaneet happening-luonteiset Cajun-bileet järjestettiin
vuonna 1991 hotelli Rosendahlin pubin terassilla. Joten paluu on enemmän kuin toivottu. Yhdistyksen
uudelleenperustamisesta lähtien on ollut kirkkaana ja selkeänä johtotähtenä ajatus, että em. tapahtumat
tekevät paluun ja myönteiset olosuhteet yhdistyksessä ovat mahdollistaneet ja mahdollistavat kyseisten
tilaisuuksien toteuttamisen.
Louisiana Cajun Partyn paluun kunniaksi olemme askarrelleet erityisen LOUISIANA SPECIAL-numeron.
Viime vuosina kovia kokeneessa Louisianassa moninaiset kulttuurit kohtaavat; vuosisatojen aikana
mm. Espanjaan, Ranskaan ja Englantiin kuulunut alue on saanut vahvoja vaikutteita eri maista. EteläLouisianassa, Mississippi-joelta Teksasin rajalle, asuu Yhdysvaltain suurin ranskankielinen vähemmistö,
cajunit. Kreolit eli ranskalaisten ja/tai espanjalaisten aristokraattien jälkeläiset ovat myös säilyttäneet oman
vahvan identiteettinsä, joka kuuluu, näkyy ja maistuu.
Louisianan rikas kulttuuri on aina suuresti vaikuttanut musiikkilajien evoluutioon. Yksinkertaistaen voidaankin
todeta, että puuvilla- ja sokeriruokoplantaaseilla aikoinaan työskennelleet orjat, sekä heidän jälkeläisensä
ovat merkittävinä taustavaikuttajina nykyisessä blues-, jazz-, cajun- ja zydecomusiikissa. Lehden artikkeleissa
paneudutaan syvällisemmin ko. evoluutioon, niin musiikin, kuin maistuvan Louisiana Kitchenin kauttakin.
Hyviä, antoisia ja mielenkiintoisia lukuelämyksiä.
Haluan osoittaa suurkiitokset Marko Aholle. Hän on auttanut erityisen aktiivisesti tämän lehden tekemisessä,
aina artikkeleiden kirjoittamisesta harvinaisiin linkkeihin saakka.
Seuraava BluesLove-lehti ilmestyy joulukuussa 2010. Siihen asti antoisaa lukunautintoa lehden parissa ja
muistakaa käydä katsastamassa artikkeleiden ohella myös Internet-osiot.

Pluussahtavin kesäterveisin
Tampereella 1.6.2010
Aarno Rissanen
Puheenjohtaja

aarno.rissanen@gmail.com
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-

Yhdistyksen yleiskokous pidettiin 20.4.2010 Tampereen Työväenopiston Sampolassa. Paikalle oli saapunut
hallituksen ohella muutama yhdistyksen aktiivijäsen. Kokouksessa päätettiin uudesta hallituksesta ja
järjestäytymiskokouksen jälkeen toimikauden 1.7.10 – 30.6.11 hallitus on seuraavanlainen:
Hallitus:

Varajäsenet:

Aarno Rissanen, puheenjohtaja
Jari Kukkonen, varapuheenjohtaja
Jukka Lehto, taloudenhoitaja
Jaana Kuivila, sihteeri
Katileena Kuikka, markkinointi ja tiedotus
Ari Nevalainen, graafinen suunnittelija
Jyrki Kallio, valokuvaaja
Kalle Kaskela, jäsen

Jyrki Koskinen
Jussi Raulamo
Tapani Nero

-

Yhdistykseen kuuluu kirjoitushetkellä 197 henkilöä. Kiitämme jäsenistöä, yhteistyökumppaneita, sisaryhdistyksiä
sekä muita hengessä mukana olleita kuluneesta kaudesta ja tervetuloa mukaan myös uudelle heinäkuun alussa
alkavalle toimintakaudelle.

-

Yhdistyksemme taloudellinen tilanne on kohtuullisen hyvässä kunnossa ja Tampereen kaupunki myönsi kuluvalle
vuodelle 500 € apurahaa, joka on kokoluokassaan keskimääräinen, kun sitä vertaa muihin vastaavanlaisiin
avustusta saaneisiin yhdistyksiin.										

-

Uudet jäsenkortit valmistuvat toimintakauden alkaessa (1.7.10) kesä - heinäkuussa 2010. Tulevan kauden
jäsenmaksu on sama 10 € kuin edellisellä toimikaudella. Laskut lähetetään ainoastaan sähköisessä muodossa.
Jäsenmaksun voi hoitaa kätevästi myös kotisivujen kautta. Kirjoitat vain Info-osion jäsenhakukaavakkeeseen
”Muuta” riville: jäsenmaksu 2010 ja maksat jäsenmaksun pankkiin. Jäsenkortit saapuvat postitse sen jälkeen,
kun jäsenmaksu on suoritettu ja maksusuoritus näkyy tilillä.

-

BluesLoversin Klubiblues palasi kuudentoista vuoden tauon jälkeen helmikuussa 2010 ja nyt palaavat myös
legendaarisen maineen saaneet happening-luonteiset Cajun-Partyt. Louisiana Cajun Party järjestetään ke
14.7.2010 Tapahtumasatama Mustalahdessa alkaen klo 19.00. Liput 12 €/10 € jäsenet. Paikan päällä on
myynnissä Cajun-ruokaa ja ruoasta saa alennusta jäsenkorttia vastaan.

-

Alustavan toimintasuunnitelman mukaisesti jamitoiminta jatkuu myös syksyllä 2010. Hyväksi ja toimivaksi
koettu jamiteemoitus jatkuu edelleen ja tuttuun tapaan kerran kuukaudessa. Tulevat teemat käsittelevät myös
erilaisia tapoja lähestyä bluesmusiikkia ja sen evoluutiota. Luvassa on mm. suositun saksofoni-illan ”Tootin´
and stompin´” odotettu jatko-osa. Tähän asti järjestetyissä jameissa on esiintynyt huikeat 97 muusikkoa. Kuka
mahtaakaan olla numero 100?											

-

Yhdistyksemme tämänvuotinen Jemma - palkinto jaetaan joulukuussa 2010 tarkemmin ilmoitettavana
ajankohtana. Tarkoituksena on edellisten vuosien tapaan yhdistää palkinnonjako, jamit ja yhdistyksen
pikkujoulutapahtuma.												

-

Mahdollisista muista kuluvan toimintakauden suunnitelmista tiedotetaan aina erikseen. Ainakin ensi vuonna
Klubiblues saa jatkoa ja alustavan toimintasuunnitelman mukaan festivaali on helmi-maaliskuussa 2011.

-

Yhdistyksen kotisivujen Media & Video-osiossa on katsottavissa You Tube – videoita menneistä jameista, sekä
menneiden vuosien havinasta, kuunneltavissa Tampereen Radio Moreenin taannoinen Bluestime-lähetys,
luettavissa tähän mennessä ilmestyneet pdf-muotoiset Blues Love-lehdet, sekä lehtileikkeitä.

-

Yhdistyksemme ansiokas valokuvaaja Jyrki Kallio pitää edelleenkin loistavaa blogiaan Aamulehden
blogisivustoilla. Niitä on kertynyt jo yli 200! Iso käsi Jyrkille ahkeroinnista! Blogeja pääsee lukemaan suoraan
tästä.

-

Kansainvälinen yhteistyöhanke on rakenteilla ja edistyy lupaavasti. Eurooppalainen yhteistyöryhmä -European
Blues Union on jo aloittanut bluesyou.com – nimisen verkkosivun, ja siellä on myös nähtävissä alustava Suomen
(Finland) sivu (in English) http://www.bluesyou.com/ . Organisaation slogan on paljon puhuva: ”To promote
blues music in Europe”. Asioiden kehittymisestä lisää myöhempänä ajankohtana.
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Teksti: Marko Aho
jemmari@gmail.com

ZYDECO - HIPPAMUSAA LOUISIANASTA
Jos joku musiikki on tehty vasiten hauskanpitoa silmällä
pitäen, niin Louisianasta kotoisin olevat cajun ja etenkin
zydeco. Pääosin rytmikkäissä lauluissa ei juurikaan tarinoilla
brassailla, vaan muutama rivi riittää hyvin yhden piisin tarpeiksi.
Sanat ovat usein myös improvisoituja ja kun nekin esitetään
usein ranskan ja englannin sekoituksena, niin enemmänkin
laulu on vain yksi instrumentti muiden joukossa.
Cajunin ja zydecon ero on karkeimmillaan se, että
ensimmäinen on valkoihoisten akustisempaa ja toinen
puolestaan
tummemman
kansanosan
bluesahtavaa
musiikkia. Hyvänä tuntomerkkinä voidaan pitää sitäkin, että
jos musiikista tulee mieleen ”kilkatus”, niin se mitä luultavimmin on cajunia. ”Räpsytys” puolestaan viittaa
enämpi zydecon suuntaan. Tämä johtuu siitä että cajunissa perinteisesti suosittu rytmisoitin on pimpparauta
ja zydecossa samaa virkaa hoitaa pesulauta. Tietenkään – ja onneksi – ero ei ole näin mustavalkoinen,
vaan molemmat musiikkityylit ovat moneen kertaan sekoittuneet keskenään ja saaneet kosolti vaikutteita
muualtakin.
Termi cajun tulee alkujaan sanasta acadian, joka tarkoittaa ranskalaisia itäiseen Kanadaan muuttaneita
siirtolaisia. He asuivat vauraassa Acadien siirtokunnassa. Nykyisin näillä main sijaitsee Nova Scotia. 1700luvulla britit ottivat alueen hallintaansa, eikä mennyt aikaakaan, kun he karkoittivat acadianit matkoihinsa.
Pakolaisista monet päätyivät Louisianan eteläosiin ja asettuivat sinne asumaan. Alue pysyi kohtalaisen
hyvin erillään muusta Amerikasta aina viime vuosisadalle saakka. Silloin öljyteollisuuden mukana alkoi
yleisamerikkalainen kulttuuri ja englanninkieli kuitenkin löytää tietään näille syrjäisille seuduillekin. Vanha
kulttuuri on kuitenkin uskomattomalla tavalla säilynyt cajunmusiikissa näihin päiviin saakka. Varhaisimmat
cajunmusiikkitaltioinnit on äänitetty jo kaksikymmentäluvulla. Silloin musiikkityylistä käytettiin vielä nimitystä
french music.
Kreoli tarkoittaa etelä- tai lounaislouisianalaista, ranskankielistä tummapintaista ihmistä. Heidän keskuudestaan
sai alkunsa zydecomusiikki. Sen katsotaan syntyneen joskus Toisen Maailmansodan jälkeen. Kreolimuusikot
alkoivat tällöin omaksua La-La musiikkiinsa sävyjä urbaanista bluesista ja jazzista, joita he kuulivat jukeboxeista
ja radiosta. La-la oli yksinkertaista ja rytmikästä tanssimusiikkia, jota esitettiin yleensä duokokoonpanoilla;
pesulauta tahditti joko haitaria tai viulua. Zydecon myötä mukaan tulivat rummut, sähkösoittimista kitarat ja
bassot, sekä usein puhaltimiakin. Sittemmin zydeco on muokkautunut useampaankin eri suuntaan. Vuosien
saatossa on sävyjä tullut funkista, afrokaribialaisesta musiikista, hip hopista ja ties vaikka mistä.
Zydecon juurista puhuttaessa ei sovi sivuuttaa myöskään juréa –
Louisianan perinnemusiikeista afrikkalaisinta. Se on accapellana
esitettyä rytmikästä kuorolaulua, jota säestetään käsiä taputtamalla
ja jalkaa polkemalla. Alan Lomax äänitti kolmekymmentäluvun
puolivälissä juréa kongressin kirjaston nauhoille ja näissä
sessioissa tallentui ensi kertaa myös fraasi ”les haricots sont pas
salés”. Tästä papujen suolattomuutta harmittelevasta ja koviin
aikoihin, jolloin suolakin oli ylellisyystuote, viittaavasta lauseesta
johdettiin myöhemmin sana zydeco. Papuja tarkoittava les
haricots kuulostaa nimittäin lausuttuna jossain määrin samalta
kuin zydeco.
Zydecomusiikin piirissä on alusta alkaen vaikuttanut kaksi
koulukuntaa. Karumman ja lähempänä cajunia olevan tyylin
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perustana on diatoninen näppäinhaitari. Hienostuneemman ja bluesimman
sivuhaaran sointi puolestaan nojaa sävyiltään monipuolisempaan pianohaitariin.
Monissa yhteyksissä kaikkien aikojen ensimmäisenä zydecolevytyksenä
mainitaan Boozoo Chavisin ”Paper In My Shoe” vuodelta 1954. Se todellakin
edustaa ensin mainittua karumpaa tyyliä. Piisi on kerrassaan hämmentävä;
bändi soittaa aivan eri sävellajista kuin Boozoo ja muutenkin musiikillisten
lainalaisuuksien ei isommalti anneta toimintaa rajoittaa. Siinä on kuitenkin
jotain kiehtovaa hulluutta ja singlestä tulikin melkoisen suuri paikallinen hitti.
Boozoolla riitti muutaman vuoden ajan keikkakysyntää runsaasti ja muutaman
muun singlenkin hän äänitti. Ennen pitkää Boozoo kuitenkin huomasi, että
vaikka levyjä myydään hyviäkin määriä, niin hänelle itselleen saakka ei siitä
rahaa juurikaan tule. Niinpä hän kyllästyi, lopetti soittohommat tyystin vuonna
1960 ja siirtyi kilpahevosten kasvattajaksi.
Laajemmalle yleisölle zydecoa teki tunnetuksi Clifton Chenier, joka myös
julkaisi ensilevynsä (Clifton´s Blues/Louisiana Stomp) vuonna 1954. Hän soitti
pianohaitaria ja sovitti ohjelmistoonsa bluesia ja rhythm and blues -hittejä.
Muun muuassa monet Fats Dominon ja Ray Charlesin klassikot saivat
louisianalaiskäsittelyssä uutta potkua.
Zydecomusiikki näyttää periytyvän isältä pojalla aivan samalla tavoin
maaviljelys ennenmuinaisessa Suomessa. Alan kovimmat taitajat eivät ole
alkaneet, vaan syntyneet soittajiksi. Clifton Chenierin poika CJ Chenier on
seurannut isänsä jalanjälkiä ja on nykyisellään varsin maineikas haitaristi.
Hän on vieraillut Suomessakin ja kävi Tampereen YO-talolla joskus viisitoista
vuotta sitten. Samoin toisaalla tässä lehdessä esitelty Dwayne Dopsie on
legendaarisen Rockin´ Dopsien poika. Heidän lisäkseen muun muuassa Roy
Carrierin poika Chubby ja John Delafosen poika Geno ovat mainitsemisen
arvoisia toisen polven taitureita. He kaikki ovat pienestä pitäen omaksuneet
parhaat perinteet ja kasvaneet sisälle traditioon. Jokaisen oma soittotyyli on
sittemmin muokkautunut erilaiseksi, joten he pitävät toiminnallaan isiensä
perinteen tuoreana ja hengissä.
Muutama kappale sitten kerroin kuinka Boozoo Chavis kyllästyi ja lopetti
soittamisen kuusikymmentäluvun alussa. Valmennettuaan kilpahevosia
kaksikymmentäviisi vuotta hän kuitenkin palasi musiikin pariin. Tämän toisen
tulemisen seurauksena oli nippu todella mainioita äänitteitä. Svengaava
bändi ja solisti soittavat nyt pääosin samasta sävellajista ja musiikki on
yksinkertaisen toimivaa. Melkein tekisi mieli käyttää sitä vanhaa junanvessa
-vertausta, mutta kun nekin ovat nykyään niin modernisoituja ja sitä kautta
epävarmoja toiminnaltaan, niin olkoot. Boozoo jatkoi uutteraa keikkailua aina
vuoteen 2001, jolloin sydänkohtaus ja sitä seurannut halvaus kaatoivat hänet
niin sanotusti saappaat jalassa. Eräs Boozoon tunnusmerkeistä oli hauska
keikka-asu, jossa kauluspaidan ja kravatin tuoman tyylikkyyden täydensi
barbeque-esiliina. Sen tarkoitus oli suojata haitaria hieltä – siisti vanhan ajan
herrasmies siis.
Tämä artikkeli toimii vain pintaraapaisuna zydecon maailmaan, mutta koetan
oheistaa mukaan mahdollisimman paljon hyviä YouTube -linkkejä, joita
seuraamalla pääsette omin neuvoin jatkamaan seikkailua. Uskokaa minua;
se kannattaa. Ilman muuta mainitsemisen arvoinen nimi on myös Keith
Frank. Tämä multi-instrumentalisti soittaa omassa bändissään pääasiallisesti
haitaria, mutta toimii myös isänsä Preston Frankin perustaman Frank
Family Bandin kitaristina. Keith on levyillään modernisoinut zydecosointia
välillä riskistikin, mutta varsin onnistunein tuloksin.
Beau Jocque aloitti uransa yhdeksänkymmentäluvun alussa. Hän joutui
työtapaturman johdosta pitkälliseen vuodelepoon, opetteli sinä aikana
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soittamaan haitaria ja perusti tervehdyttyään bändin nimeltä The Zydeco Hi-Rollers. Jocquen zydecossa
oli mukana hyvin vahvasti funkahtava rocksointi ja hänen laulunsakin lähenteli monin paikoin karjuntaa.
Jocquen suosio kasvoi varsin nopeasti, mutta hurjaa vauhtia edennyt uransa päättyi sydänkohtaukseen
vuonna 1999.
Nykyaikana tunnetuin zydecoartisti lienee Stanley Dural Jr eli Buckwheat Zydeco. Hänen musiikissaan
zydeco on viety hyvin pitkälti alkujuuriltaan, mutta toki ne perinteet vieläkin siellä kaiken pohjalla kuuluvat.
Hänkin syntyi aikoinaan haitaristin pojaksi ja kuunteli lapsuutensa ajan isän kreolimusiikkia. Itse Buck innostui
kuitenkin enemmän pianosta ja rhythm and bluesista. Hän oppi nuorella iällä varsin päteväksi pianistiksi ja
pyöritti jo nuorukaisena viisitoistahenkistä Buckwheat And The Hitchhikers -R&B showbändiä. Kaikki muuttui,
kun Buck isänsä painostuksesta suostui menemään Clifton Chenierin keikalle ja huomasi tämän olevan kuin
puuttuva linkki hänen ja isänsä musiikkien välillä. Niinpä Buckwheat vuonna 1976 hajoitti oman bändinsä
ja pestautui Cliftonin urkuriksi. Hän soitti bändissä pari vuotta ja omaksui sinä aikana kaiken mahdollisen
saatavilla olevan tiedon ja taidon. Sitten hän vetäytyi vuodeksi harjoittelemaan haitarinsoittoa ja opetteli
samalla myös laulamaan. Vuonna 1979 näkikin päivänvalon Buckwheat Zydeco ald Ils Sont Partis Band
ja menestys on ollut siitä lähtien melkoinen. Buck on vuosien saatossa versioinut muun muuassa ”Hey Joen”
ja ”Beast Of Burdenin” kaltaisia rock-klassikoita levyilleen. Hän on tehnyt yhteistyötä myös kovin erilaisten
artistien kanssa ja sitä kautta saattanut zydecoperinnettä laajempaan tietoon. Esimerkiksi Eric Clapton,
Keith Richards ja Willie Nelson ovat päätyneet yhteistyökumppaneikseen ja tätä kautta Buckwheatin panos
laajemman yleisön ensikosketuksena zydecoon on ollut todella merkittävä.
Zydeco on yksinkertaisesti parasta silloin kun se tarjoillaan elävänä ja fiilis vie mukanaan. Sitä lienee tänä
kesänä tarjolla myös Blues Loversien Louisiana Cajun Partyssa. Eikä tietenkään sovi sivuuttaa Suomessa
muutaman keikan heinäkuussa heittävää Cedric Watsoniakaan.

Aiheeseen liittyviä YouTube -linkkejä
Boozoo Chavisin alkuperäinen Paper In My Shoe

http://www.youtube.com/watch?v=TJrxhHUzB_c&feature=related

Boozoo Chavis vuonna 1989 Zydeco Hee-Haw
http://www.youtube.com/watch?v=Gi_wk8Qpaok

Clifton Chenier Hog For You Baby, urkurina Buckwheat Zydeco
http://www.youtube.com/watch?v=JXIAhExGpJo

CJ Chenier: I Got A Woman

http://www.youtube.com/watch?v=TjjmflnYSLA

Geno Delafose: Eunice Two-Step

http://www.youtube.com/watch?v=pI5HmghXNXg

Dwayne Dopsie And The Zydeco Hellraisers: Baby´s On the Phone
http://www.youtube.com/watch?v=TjjmflnYSLA

Keith Frank: Haterz

http://www.youtube.com/watch?v=ACDAFnXOEFw

Buckwheat Zydeco: On the Night Like This (Bob Dylan)
http://www.youtube.com/watch?v=kCBCPlXkqAI

Buckwheat Zydeco: Hey Joe

http://www.youtube.com/watch?v=xukfOWjqwM4

Cedric Watson: Bosco Stomp

http://www.youtube.com/watch?v=zvqh7FLx5z0
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Kuva: Marko Aho / Blues-Finland.com

Suomicajunit
Cajunia ja zydecoa ei vielä tänä päivänäkään Suomessa kovin hyvin tunneta. Siitä huolimatta niiden sävyjä
on täkäläisessä musiikissa kuulunut jo seitsemänkymmentäluvulta lähtien. Silloin esimerkiksi länsimaisiin
kansanmusiikkityyleihin keskittynyt Vanha Isäntä levytti jokusia cajunpiisejäkin. Cajunissa ja etenki zydecossa
haitari kuuluu olennaisena osana äänimaisemaan. Suomalaisista tämän alan haitaristeista tunnetuin taitaa
olla Veli-Matti Järvenpää. Hän soitti uransa alkuaikoina paljon cajunia ja zydecoakin, mutta sittemmin
musiikkityylikseen vakiintui tex-mexin suomalaistettu versio fin-mex.
Crawfish Kingsiä ja Cajun Cometsia luotsaava Jarkko Helin on sen sijaan pitäytynyt Louisianan
perinteissä. Viime vuosina tämä vauhdikkaista esiintymisistään tunnetuksi tullut soittoniekka on niittänyt
mainetta myös taitavana ja innovatiivisena haitarinrakentajana. Järvenpää ja Helin ovat molemmat soittaneet
yhteispohjoismaisessa Cajun Du Nord orkesterissakin. Saman ryhmän kitaristina on aikoinaan kiertänyt
Jussi Jo´Buddy Raulamo, jonka musiikissa koko Louisianan musiikkiperinne on vahvasti läsnä.
Vaasan seudulla vaikutti yhdeksänkymmentä luvulla Stompin´ Devils Cajun Band, jonka viulisti/laulaja Tarja
Huntus soittaa nykyisin Cajun Cometsissa. Hän tulee Helinin aisaparina vauhdittamaan heinäkuista Blues
Loversin Louisiana Cajun Partya, joten luvassa on varmasti mukaansatempaavan vauhdikas show.
Suomalaisesta zydecosta puhuttaessa ei sovi myöskään unohtaa pari levyäkin tehnyttä U-Bayouta. Bändin
suomenkielinen zydeco toimi todella hienosti ja toisella, vuonna 1993 ilmestyneellä ”Juupajuu Tuu” -levyllä
musiikkiin hiipi afrikkalaisia ja karibialaiskin vaikutteita. Bändissä vaikuttivat muun muuassa Honey Aaltonen,
Ari Woude Voutilainen ja Mikko Saarela.
Veli-Matti Järvenpää Elävässä arkistossa:
http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=93&t=593&a=5178
Veli-Matti Järvenpää & Zydeco Conjunto
http://www.youtube.com/watch?v=jW82z5jRzZE
Jarkko Helin aamuteeveessä:
http://www.youtube.com/watch?v=IuBQSA6iTMk
Crawfish Playboys & Elsebeth Krogh – Tv-Tampere
http://www.youtube.com/watch?v=V0m2ltM3xFk&feature=player_
embedded
Crawfish Kings Duo: Useimmat suomalaiset pitävät cajunista...
http://www.youtube.com/watch?v=6bB5SuXueuk
Crawfish Kings - kauan sitten
http://www.youtube.com/watch?v=Q9qqSsvQ4Hc&feature=player_embedded
Crawfish Kings - Zydeco Boogaloo
http://www.youtube.com/watch?v=AExBY1NXtLQ&feature=related
Cajun Comets @ Storyville
http://www.youtube.com/watch?v=-6j8PGhFWuY
Stompin´ Devil´s Cajun Band featuring Tarja Huntus:
”Acadian twostep/Mamou twostep” & ”Porte En Arrière”
http://www.youtube.com/watch?v=tatEYS0ZsJY
Stompin Devils Cajun Band - Devil Went Down To Georgia
http://www.youtube.com/watch?v=UFOy1y950rQ
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aarno.rissanen@gmail.com

CAJUN- JA KREOLIKEITTIÖIDEN YHTEYS
Louisianan Cajunit ovat kotoisin Nova Scotiasta, Kanadasta, jonne he tulivat 1600-luvulla Bretagnen
niemimaalta, Ranskasta. Sana cajun tulee Acadia-nimestä, joka tarkoittaa paratiisia ja ranskalaiset emigrantit
käyttivät tätä nimeä Nova Scotiasta. Sana cajun on todennäköisesti syntynyt samoin kuin intiaaneistakin
käytetty slanginimitys injun, pääte - dian on pudonnut pois, lyhentynyt muotoon - jun. Sanan Acadia alusta
on pudonnut - A pois, koska sitä pidettiin epämääräisenä artikkelina.
Sana creole tulee espanjankielisestä sanasta criollo, joka tarkoittaa Länsi-Intian tienoilla syntynyttä lasta.
Sana vääntyi espanjalaisten emigranttien (siirtolaisten) suussa nykymuotoon creole. New Orleansin
monikansallinen väestö omaksuikin pian tämän uuden ilmaisun.
New Orleansin alueella asui paljon aristokraatteja ja creolen toinen merkitys koskettaakin elämäntapaa, joka
oli tyypillistä yläluokan ihmisille. Ihmiset, jotka eivät tehneet ruumiillista työtä. Toisin sanoen sana creole
viittaa arvo- ja laatuluokitukseen.
Louisianassa yhdistetään cajun- ja kreolikeittiöt yhteiseksi termiksi Louisiana Kitchen. Aikoinaan keittiöt
erotettiin toisistaan siten, että cajun-keittiöllä tarkoitettiin lähinnä maaseudulla asuvia cajuneita, joille olivat
tyypillisiä maaseudun omat perinneruoat, kuten mm. erilaiset gumbot, jambalayat ja pataruuat. Cajuneiden
ateriat pohjautuivat arkena yleensä yhteen ruokalajiin. Koska he elättivät itsensä kalastamalla, metsästämällä
ja maanviljelyllä, raaka-aineina käytettiin runsaasti erilaisia kaloja, äyriäisiä, sammakoita, riistaa ja kasviksia.
Cajun-ruokaa pidettiin voimakkaammin maustettuna kuin kreolikeittiötä ja erilaisten pippureiden käyttö onkin
hyvin tyypillistä.
Vastaavasti New Orleansissa asuvat paikalliset söivät hienostuneempaa ja moninaisempaa ns.
kaupunkilaisruokaa. Paikalliset ravintolat tarjoilivat hienoja monen ruokalajin kokonaisuuksia. New Orleansin
keittiössä käytetään perinteisesti enemmän voita, kermaa ja hienoja kastikkeita. Tyypillistä molemmille
keittiöille on ehdoton tuoreiden raaka-aineiden käyttö. Ruokahan on aina eri makuista, kun se tehdään
tuoreista, vastahankituista aineksista. Louisianassa on lämpimän ilmaston vuoksi ympäri vuoden hyvin
saatavilla tuoreita elintarvikkeita.
1980-luvulla alkanut cajun-buumi on tuonut mukanaan myös tiettyjä stereotyyppisiä asenteita ja ajattelumalleja.
Cajun/kreoliruoka ei todellakaan ole tappavan tulista, vaan useiden pippureiden samanaikainen käyttö
mahdollistaa kielen makuhermojen aistinvaraisen pyöreyden sen havaitsemisessa. Kyseessä on pikemminkin
vahva ja voimakas maku kuin tulisuus.
Toinen stereotypia käsittelee cajunien ruokavaliota; he eivät enää juurikaan syö pesukarhuja, vyötiäisiä
tai käärmeitä. Pikemminkin porsaanliha, nauta ja kana ovat vallanneet tilaa nykypäivänä, vastaten raakaaineellisesti yleistä amerikkalaista valtavirtaa.
Kulttuurillisista eroista voidaan mainita, että kun ajattelee tämän päivän Louisianaa, niin jopa paikallisten
asukkaiden on vaikea sanoa, ovatko he cajuneita vai kreoleja ? Todellisia eroja keittiöidenkään välillä ei juuri
enää ole ja voidaan todeta paikallisen keittiömestari Alex Patoutin sanoin, että ero on suunnilleen sama kuin
söisi keittiössä tai ruokasalissa. Erot ovat pikemminkin kuin gumboon piirretyt viivat.
Suuntauksien selviä eroja on turha lähteä hakemaan, nauttikaamme siis ”makujen ilotulituksesta” täysin
rinnoin.
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Cajun Magic Pasta
pastaa (tagliatelle, spagetti) 250 g
kinkkusuikaleita 200 g
herkkusieniviipaleita 1 prk
purjosuikaleita ½ kpl/puolikas purjo
ruokakermaa 2 dl
valkosipulimurskaa 2 kpl
- Laita pasta kiehumaan pakkauksen ohjeen mukaan. Freesaa
kinkkusuikaleet, herkkusieniviipaleet ja valkosipulimurska pannulla,
- Lisää mausteseosta varovasti (aina voi lisätä myöhemmin, muttei poistaa),
jatka freesaamista hetki.
- Lisää ruokakerma ja kiehauta.
- Lisää keitetyt pastat
- Tarkista maku, tuo esille patongin ja alla olevan Cole Slaw-salaatin kanssa.

Paul Prudhommen Blackened-mausteseos:
1 rkl
1 tl
1 tl
½ tl
1 tl
1 tl
2 tl

paprikajauhetta
valkosipulijauhetta
cayennea
jauhettua valkopippuria
jauhettua mustapippuria
timjamia
suolaa

sekoita mausteet keskenään.
Huom! Ohjeessa EI ole virhettä ! Cajun-mausteseoksissa käytetään erilaisia
pippureita.
Valmistus:
- Freesaa kinkkusuikaleet, herkkusieniviipaleet ja valkosipulimurska pannulla,
lisää mausteseosta varovasti (aina voi lisätä myöhemmin, muttei poistaa),
jatka freesaamista hetki.
- Lisää ruokakerma ja kiehauta.
- Lisää keitetyt pastat
- Tarkista maku, tuo esille patongin ja alla olevan Cole Slaw-salaatin kanssa.

Cole Slaw - salaatti
valkokaalia suikaleina			
porkkanaa raastettuna		

200 g
1 kpl			

kastike:
0,25 dl valkoviinietikkaa
0, 1
dl sokeria
0, 25 dl majoneesia
sellerisuolaa, valkopippuria
Sekoita kastikeainekset ja kaada vihannessuikaleiden päälle. Anna maustua
viileässä vähintään kaksi tuntia. Tuo esille laitettaessa mukaan tuoretta
vastapaistettua patonkia ja valitsemaasi levitettä.
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Teksti: Marko Aho
jemmari@gmail.com

Monesti kuulee sanottavan, että lapsille pitäisi luoda riittävän hyvät mahdollisuudet kehittäviin harrastuksiin.
Tämä lienee Dwayne ”Dopsie” Rubinin kohdalla toteutunut hyvin. Hän nimittäin sattui syntymään
zydecolegenda Rockin Dopsien pojaksi, joten musiikillisia virikkeitä on varmasti ollut tarjolla alusta asti.
Neljävuotiaana Dwayne aloittikin muusikon uransa pesulaudalla, koska oli vielä liian pieni pitämään teeveen
kokoista haitaria sylissään. Sitten kolme vuotta myöhemmin hän oli vantteroitunut siinä määrin, että kurtun
kanssakin alkoi jo pärjätä. Tosin tässä vaiheessa soittaminen tapahtui vielä turvallisesti istuen.
Dwayne teki ensimmäiset televisioesiintymisensä kuusivuotiaana. Hän oli mukana eräässä kahvimainoksessa
ja vieraili Dolly Partonin showssakin. Viisi vuotta myöhemmin oli sitten vuorossa hieman isomman luokan
mediatapahtuma. Dwayne oli nimittäin isänsä ja veljensä kanssa Super Bowlin väliaikaesiintyjänä.
Vuonna 1998 Dwayne Dopsie perusti ensimmäisen oman bändinsä ja neljä vuotta myöhemmin näki
päivänvalon ensimmäinen levynsä ”Now It Begins”. Sen jälkeen levyjä on ilmestynyt neljä lisää ja niistä
tuorein, viimevuotinen ”Up In Flames” otetaan käsittelyyn nyt.

Dwayne Dopsie And The Zydeco Hellraisers:
Up In Flames (SONO 1071)
I´m Gonna Walk – Feel So Good – Better Go Get It – Just Come Back Home – I´m A Fool For You – Don´t
Listen – Got My Mind Gone – Start All Over Again – Back In The Woods – Take Over
Haastattelin Dwaynea viime kesänä blues-finland.comiin. Hän kertoi ettei viitsi soittaa vanhoja klassikoita,
joiden varaan monet muut ohjelmistonsa rakentavat. Mieluummin hän kirjoittaa omia piisejä, esittää niitä ja
toivoo, että niiden sekaan mahtuisi tulevaisuuden klassikoita. Tämän levyn perusteella voin todeta tuon olevan
hyvä suunnitelma. ”Up In Flames” on nimittäin täynnänsä zydecoperinteitä kunnioittavia, mutta sopivasti
maustettuja ralleja, joiden joukkoon ei täytepiisejä ole eksynyt. Esimerkiksi avauksena kuultava ”I´m Gonna
Walk” rullaa heti niin penteleesti. Silkkaa zydecoa jossa on lisukkeena todella tarttuva kertosäkeistö. Ralli jää
kerrasta kaalin soimaan.
Ensimmäisellä kuuntelukerralla levyn soundimaailma yllätti. Liveoloissa Dwaynen haitari soi kiistatta bändin
johtotähtenä. Nyt tämä Rolandin styrkkarista surisevan ja chorustetun soundinsa saava vetopeli on levyn
äänimaisemassa melko pohjalla. Tosin ihan vain komppaillessaankin, kovasti Jimi Hendrixiä diggaileva,
sankarimme yltää melkoisiin suorituksiin.
Kitaristi Shelton Sonnier ja saksofonisti Carl Landry saavat
hyvin tilaa kautta koko levyn. Onneksi kumpikin näistä herroista
myös tietää miten annetun soolotilan saa parhaiten käytettyä ja
täytettyä. Alex MacDonaldin pesulautakin on miksattu etualalle.
Monestihan pesulauta kuulostaa levyillä lähinnä epämääräiseltä
rapsutukselta (saattahan se sitä välillä ollakin), mutta tällä kertaa
siihen on saatu harvinaisen selkeä soundi. Molempien käsien
liikkeet erottuvat soitosta (melkein liiankin) hyvin ja hyvä niin,
koska Alex on huikea lautailija.
Viimeistään levyn kolmas raita, rivakasti svengaava ”Better Go
Get It” kiinnittää huomion basisti Dion Pierreen. Muina aikoina
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jazzimmissa ympyröissä viihtyvän soittoniekan basso nimittäin svengaa ja mouruaa hienosti. Hyvin hoitaa
tonttinsa myös rumpali Calvin Sam, mutta hänen soittonsa jää luonnollisesti hieman pesulaudan jalkoihin.

Kuva: Marko Aho / Blues-Finland.com

”Just Come Back Home” saa hauskaa lisäväriä lyhykäisestä, Sly Stonen hengessä accapellana toteutetusta
välikkeestä. Puolitempoinen blues ”I´m A Fool For You” rauhoittaa hetkeksi meininkiä, mutta seuraavaksi
”Don´t Listen” pistää taas täyden ravin päälle ja ”Got My Mind Gone” jatkaa samoissa merkeissä. ”Start All
Over Again” tarjoaa yllättävän rennolla kädellä soitettua funkia bluesia ja ”Back In The Woods” on nimensäkin
mukaisesti zydecoa aidoimmillaan. Kreolinkielisessä piisissä soiton hoitavat haitari, rummut ja pesulauta.
Lopputuloksena on kerrassaan karua jälkeä. Dwaynen sujuva haitarin bassopuolen käyttö pääsee hyvin
oikeuksiinsa ja vauhtia piisaa. Levyn päättävä ”Take Over” toimii yleensä Hellraisersin keikan avausrallina.
Rennosti hip hopinkin suuntaan kumartava jamittelu päästää vuorollaan joka ukon sooloilemaan.
Muistaisin kuulleeni joskus zydecoa kutsuttavan tylsäksi levymusiikiksi, koska homma perustuu hyvin
simppeleihin kokonaisuuksiin. Dwayne Dopsie on bändeineen tehnyt kuitenkin levyn, jota uskallan suositella
muillekin kuin valantehneille zydecofaneille. Piisimateriaali on kautta koko levyn vahvaa, soitto svengaa kuten
se kuuluisa hirvi ja siellä täällä on pieniä hauskoja koukkuja yleismeininkiä piristämässä.
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Teksti: Jukka Lehto
jukka.blues@elisanet.fi

Bluesharpun historia, osa 3:
Sonny Terry - Saunders Terrell 1911–1986
Sonny Terry (Saunders Terrell) sokea blues-muusikko, joka tunnetaan akustisesta harpun soittotyylistään,
jossa tärkeässä roolissa ovat huudahdukset ja kiljahdukset, mutta ennen kaikkea erilaiset rytmikuviot (hops),
joissa Sonny oli mestari vailla vertaa. Britannian ehkä tämän hetken kovin bluesharpisti Paul Lamb kertoo
opetus-dvd:llään ”A Journey Trough The Blues With A Harmonica”, että hänellä on kaksi esikuvaa ylitse
muiden, Sonny Terry ja Big Walter Horton.
Jotain Sonny Terryn soittotyylin vaikeudesta kertoo ehkä se, että Lambiltä meni omien sanojensa mukaan
12 vuotta Sonnyn soittotyylin sisäistämiseen. ”Normaalisti harpisteilla on taustallaan vähintään kitara
säestämässä, mutta Terryn soitto ei sitä kaivannut, vaan ainoastaan rytmin, joka tuli hänen jalastaan”, totesi
Lamb.
Sonny oli kahdeksanlapsisen perheen vesa ja sai jo nuorena oppia bluesharpun alkeista vuokraviljelijä
isältään. Yksitoistavuotiaana Sonny sai tikun vasempaan silmäänsä, joka sokeutui. Hän pystyi kuitenkin
jatkamaan koulua ja osallistumaan tilan töihin. Loukattuaan 16 - vuotiaana toisenkin silmänsä naapurin pojan
heittämästä metallin palasta ja menetettyään näkönsä, hän ei pystynyt enää osallistumaan työntekoon.
Sonnya myös hävetti tulla nähdyksi ja hän pysytteli sisätiloissa parin vuoden ajan. Perheen muutettua
Pohjois-Carolinan Shelbyyn, Sonny murtautui ulos kuorestaan. Tuohon aikaan ei todellakaan ollut kovin
monia mahdollisuuksia elättää itseään, jos oli sokea ja musta. Ansaitakseen elantonsa Sonny oli pakotettu
keskittymään soittamiseen vakavammin.
Isänsä kuoltua Sonny aloitti soittamisen pikkurahasta kadulla. Viikonlopun aikana kadulla saattoi ansaita jopa
3-4 dollaria, joka oli tuohon aikaan melko iso summa. Myöhemmin hän liittyi Medicine show- kiertueeseen,
matkustaen Pohjois-Carolinan sivuteitä kolmen dollarin viikkopalkalla. Sonnyn tehtävänä oli houkutella yleisö
paikalle kiihkeällä soitollaan, jonka jälkeen ”tohtori” pääsi esittelemään kaiken parantavaa lääkettään, joka
yleensä oli vedellä laimennettua värjättyä pontikkaa. Näillä kiertueilla hän oppi myös show-miehen kykyjä
lisäämällä esitykseensä mm. monenlaisia visuaalisia elementtejä, kuten käsien ylikorostettua heiluttelua
herättääkseen yleisön kiinnostuksen.
Sonny oli kiertueella noin vuoden ajan. Palkkasaatavien takia hän joutui kuitenkin palaamaan takaisin kadulle.
Jonkun ajan päästä hän törmäsi sattumalta ”tohtoriin” ja vaati palkkarahojaan. ”Tohtori” kuitenkin käski hänen
vain häipyä, jolloin Sonny tempaisi pistoolin esiin ja onnistui ampumaan kolme laukausta tuolilla roikkuneisiin
tohtorin valkoisiin housuihin. Sonnyn kertoman mukaan välikohtauksen jälkeen poliisit eivät ainoastaan
vapauttaneet häntä, vaan myös antoivat takaisin hänen aseensa.
Eräänä päivänä soittaessaan Wadesboron kadunkulmassa, 23-vuotias Sonny kuuli lähistöllä kitaransoittoa,
joka kuulosti erityisen hyvältä. Blind Boy Fuller ajatteli samoin Sonnyn soitosta ja he jatkoivatkin soittamista
yhdessä usean tunnin ajan. Fuller pyysi Terryä etsimään hänet käsiinsä mikäli joskus tulisi Durhamiin ja niin
Terry tekikin. Fuller ja Terry aloittivat yhteisen kiertueen valtatie 70 pitkin, soittaen joskus yhdessä Oh Red
-nimisen pyykkilaudansoittajan kanssa. Nämä kolme muodostivat hienosti svengaavan ryhmän, joka sopi
mainiosti lauantai-iltapäivien ostospiknikeille, jolloin väkeä oli paljon liikkeellä.
Asuessaan Fullerin luona Terry kuuli ensimmäisen kerran Gran Old Opry-shown radiosta, jonka ainoa musta
esiintyjä oli harpisti DeFord Bailey. Bailey oli lahjakas instrumentalisti, joka soitti country and western-tyyppisiä
melodioita ja mm. Hienoja junaimitaatioita. Terry innostui kovasti kuulemastaan ja poimi ohjelmistoonsa
Baileyn kappaleen ”Alcoholic Blues”. Terry soitti aluksi useilla eri tyyleillä. Fullerin kanssa hän kuitenkin taipui
enemmän bluesin puolelle, harpun tanssiessa Fullerin ragtime-rytmittelyn ympärillä.
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Musiikin ohessa Terryllä oli myös sivutuloja, kuten mm. viinanmyynti laseittain puolen gallonan kannusta.
Pitääkseen yllä saamansa 25 dollarin kuukausieläkettä hän joutui myös työskentelemään Durhamin
sokeidentehtaassa punomalla koreja ja tuolinpohjia. Fuller ja Terry tekivät matkoja New Yorkiin, Chigacoon ja
Memphisiin levyttääkseen Vocalion -levymerkille. Yhden näistä sessioista kuuli sattumalta jazz- impressaari
John Hammond.
Vuonna -38 Hammond lähetti matkaliput New Yorkiin Oh Redille ja Terrylle, jotta nämä tulisivat esiintymään
Garnegie Halliin Spirituals To Swing - konserttiin. Konsertin teemana oli esitellä mustan musiikin historiaa,
jossa Sonny Terryn roolina oli esitellä Down home bluesia. Hammond oli etsiskellyt tapahtumaan myös
Robert Johnsonia, joka oli kuitenkin jo kuollut vähän aiemmin. Terry järisytti newyorkilaista yleisöä täyttäen
koko hallin pelkällä harpullaan ja falsetti-laulullaan. Oh Redin kanssa hän heitti raivokkaan John Henryn.
Tilaisuudessa myös levytettiin kahdeksan kappaletta Kongressin kirjastoon tallennettavaksi.
Myöhemmin samana vuonna Terry tapasi ensimmäisen kerran Brownie McGheen, joka työskenteli tuohon
aikaan Jordan Webb -nimisen harpistin kanssa. Kuultuaan heidän soittoaan Fuller totesi Browniesta; ”Hän
kyllä lauloi kohtuullisesti, mutta kitaraa hän ei osannut soittaa”. Terry kuittasi Fullerin arvostelun; ”Hän oppii
aika nopeasti, koska viimeksi kuullessani heitä, hän kuulosti nyt todella hyvältä”.
McGhee oli levyttänyt useita raitoja Okeh -levymerkille, mukaan lukien muutamia Fuller- covereita. Vuonna
1941 pari kuukautta Fullerin kuoleman jälkeen, levytyspäällikkö J.B Long sai McGheen levyttämään
muistokappaleen Fullerille, jossa McGhee käytti Fullerin teräskuorista National – kitaraa. McGhee esiintyi
tuolla levyllä nimellä Blind Boy Fuller #2. McGhee levytti myös muutamia spirituaaleja käyttäen nimeä Fullers
”Brother George”. Säestäjinä tuolla levyllä toimivat Sonny ja Red.
McGheen yksinkertainen ja pehmeä
tyyli täydensi hienosti Terryn falsettia ja
rytmistä harppua ja heistä kehittyi hieno
duo. Terryn harppu istui myös hienosti
McGheen melankoliseen laulutyyliin.
Matkallaan New Yorkiin 1942 he törmäsivät
Woody Cuthrieen ja osallistuivat hänen
”Hootenanny”-konserttikiertueelleen.
Ryhmä tuli myöhemmin tunnetuksi
nimellä Woodys Headline Singers.
He soittivat baareissa ja poliittisilla
kiertueilla. Tämän ryhmän soittoa on
kuultavissa esim. Pete Seegerin filmillä
To Hear Your Banjo Play jolla ryhmä soittaa
“John Henryn”. Duo kulki Woodyn mukana
sinne, missä tämä kulloinkin asui.
Myöhemmin he asettuivat asumaan
Leadbellyn luokse East 9th streetille
ja jäivät sinne kahdeksi vuodeksi.
Tuohon aikaan Leadbelly työskenteli
Village Vanguardissa säännöllisellä
kiinnityksellä katulaulaja Josh Whiten
kanssa. Siellä pidettiin Blue Mondayjameja, joihin myös Sonny ja Brownie
osallistuivat juopotellen, soittaen ja
juttuja kertoen. Jamit toimivatkin kuin
lämmittelynä
levytyssessioille
Moe
Asch:llä huhtikuussa 1944.
Rahallisesti levytykset eivät olleet
tuottavia, mutta he saivat vapaat kädet
levyttää mitä ikinä halusivat. Sessiossa
syntyi reilun kahden viikon aikana hienoa
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jälkeä, jota on nykyisin kuultavissa ainoastaan joillakin cd-julkaisuilla. Woody kirjoitti
sessioista ”American Folk Song”-kirjassaan (Oak Publications, 1961); ”Me yritimme
luoda kukkuloiden ja aurinkoisten vuorten harmonioita, kuolleen meren aavikoiden
kiljahduksia, huudahduksia ja kaikkia soisen etelän mutaisten lahtien saundeja, mitä
ikinä keksimme ja pystyimme. Sonny Terry puhalsi ja piiskasi rytmiä, fanitti ja helli
harppuansa, ryysti sitä kuin kilpikonnakeittoa, itki siihen kuin huolestunut nainen
helpottaakseen oloaan. Hän puhalsi sitä hurjasti ja toi sen kotiin pehmeästi. Hän
värisytti huuliaan ja kieltään lähettäen kaiken ilman yhteen reikään, rasittaen harpun
kieltä liian isolla paineella saaden sen kuulostamaan kuin siinä olisi useita erilaisia
sävyjä, jotka tanssivat keskenään. Hän laittoi soittoonsa North- ja South Carolinan
tupakkaladot, kaikkien petettyjen, tyhjiksi jätettyjen käsien rakot ja känsät, tuskan
ja itkun, ryöstettynä ja nälkäisenä, hakattuna uneksimassa. Hän kuljetti junia, joita
mustat kädet eivät voineet ajaa, vaan ainoastaan puhtaat ja pestyt. Hän puhalsi
puisiin reikiin ja messinkisiin kieliin tarinat ja valitukset Lost Johnista, juoksemassa
pakoon koiria ja vartijoita”.
Loppuvuodesta 1943 Brownie ja Sonny muuttivat 125th Streetille Harlemiin.
Heidän asuntonsa sijaitsivat vastapäätä toisiaan. Työskennellessään he pärjäsivät
paremmin, saaden kasaan satakin dollaria viikonlopussa. Eräänä päivänä heille tuli
riitaa naisesta ja Sonny katsoi parhaaksi lähteä ulos kadulle yksinään. Hän yritti
laulaa normaalilla äänellä falsetin sijaan huomatakseen, ettei se kuulostanut lainkaan
pahalta. Sovittuaan riitansa he palasivat yhdessä kadulle ja siitä lähtien lauluosuudet
jaettiin. Tämä muoto säilyikin muuttumattomana seuraavan 20 ihmeellisen vuoden
ajan. Lopulta kadulla soittaminen alkoi käydä vaaralliseksi ja he lopettivat jonkun
pudotettua vesikannun heidän päälleen yläkerroksista.
Asch Records julkaisi taltioinnin Volume 78’s ”Chain Gang Songs”. esiintyjinään
Woody Cuthrie ja Sonny Terry. Sonny teki joitain levytyksiä Savoy -merkille
1944–1952, kolmen vuoden ajan sessioita Capitolille ja myös joillekin pienemmille
levymerkeille vuoteen 1960 asti. Brownie teki myös muutamia levytyksiä erilaisissa
kokoonpanoissa ilman Sonnya. Vaikka muutamia pienempiä hittejä olikin, mitään
merkittävää ei tapahtunut kummallekaan kaupallisessa mielessä. He edustivat
hieman liikaa ”Down home folk-tyyliä” R&B ostajille mutta Broadway- lavalle he
kelpasivat.
”Finnian’s Rainbow” etsi country- tyylistä mustaa musiikkia käytettäväksi tuotantojensa
tanssinumeroissa. Tutkittuaan useita vaihtoehtoja, he kiinnittivät kahdeksi vuodeksi
Terryn soittamaan omaa versiotaan ”Lost Johnista” tanssinumerossa kuutena
iltana viikossa. ”Kolmensadan dollarin stipendi viikossa vakuutti minut soittamaan
kappaleen samalla tavalla joka ilta”, tarina jota hän itse hehkuttaa esitellessään
”Shouting The Blues”- videoleikettä.
Vuonna 1948 Sonny nai naisen, jonka kanssa oli asunut jo jonkin aikaa. Roxiesta tuli
hänen ensimmäinen vaimonsa. Leadbelly, joka oli sairastellut jo jonkin aikaa, kuoli
loppuvuodesta 1949. Seuraavasta keväästä Sonny ja Brownie soittelivat klubeilla,
vuokrabileissä ja grillijuhlissa vuoden -50 puoliväliin. Duo palkattiin yhdessä uuteen
Broadway- tuotantoon: ”The Cat On A Hot Tin Roof”, jota esitettiin yhtämittaisesti
lähes kolme vuotta.
Duo esiintyi Englannissa muutaman kerran yhdessä Big Bill Broonzyn kanssa.
Broonzy oli Chicagolainen bluesmies, joka teki toista uraa akustisilla soolokeikoilla
valtameren toisella puolella. Kiertueet myivät hyvin, jotka johtivat toistuviin vierailuihin
meren yli. Asch levytti 1952 Sonnylle hänen ensimmäisen albuminsa. ”Sonny Terry’s
Washboard Band” oli 10 tuuman LP- albumi, jolla Sonnya säesti pesusoikkobasso
ja percussiot. He levyttivät monia Sonnyn vakiokappaleita kuten ”Louise”, ”Custard
Pie Blues” ja ”Baby Change The Clock”, omaelämänkerrallinen tarina naisellisesta
kostosta. Seuraavana vuonna Sonny levytti asunnossaan hyvän ystävänsä Alec
Sewardin kanssa toisen albumin, joka lopulta julkaistiin ” Riverside Records Folklore
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Series”- jazzlevymerkillä. Nauhoittajana toimi nuori folkmuusikko ja bluesdiggari Jack Holzman, joka perusti
sittemmin ”Elektra Recordsin”, huomattava levymerkki 60-luvun folkbuumissa. Puolisen vuotta myöhemmin
Sonny levytti ”Harmonica & Vocal Solo’s” 10 tuuman albumin, jolla oli mukana myös DeFord Baileyn kappaleet
”Alcoholic Blues”, ”Lost John” ja spirituaali ”Beautiful City”.
Sonny ja Brownie levyttivät 1955 ensimmäistä kertaa yhdessä ”Asch:lle” ja tuloksena syntyi heidän
ensimmäinen albuminsa. Vuosien varrella he levyttivät säännöllisesti saaden 19 listasijoitusta, sekä duona
että sooloartisteina. Kesällä 1957 Sonny ja Brownie olivat kiertueella ”The Cat On A Hot Tin Roof” esityksen
kanssa Chicagossa, jossa heikentynyt ja sairasteleva Big Bill Broonzy ehdotti Studs Terkel-nimiselle
radiomiehelle, että hän, Sonny ja Brownie tekisivät radio-ohjelman, jossa he esittelisivät omia blues-tyylejään.
Miehet kokoontuivat radio-ohjelmassa muistelemaan ja soittamaan omia tulkintojaan blueskappaleista. Billin
kuoltua vuoden 1958 puolivälissä, ohjelma julkaistiin ”Folkways”- albumilla. Samana vuonna yhdessä J.C.
Burrisin, Sticks McGheen (Brownien serkku), levytettiin ”On The Road” -albumi joka poiki lyhyen kiertueen
jolla Burris hoiti percussiot. Tältä ajalta ovat myös ensimmäiset filminpätkät, jotka Pete Seeger kuvasi 1958.
Duo levytti samana vuonna vielä useita albumeita Englannissa ja teki joitain ohjelmia BBC:lle.
Vuonna 1959 Brownie työskenteli bändin kanssa New Jerseyssä ja Sonny lähti parin kuukauden kiertueelle
Pete Seegerin kanssa. Sonny ja Brownie soittivat myös yhdessä heinäkuussa New Portin -folkfestivaaleilla,
joka oli ensimmäinen heidän monista tulevista festivaali-esiintymisistään. He kokoontuivat 1960 Lightning
Hopkinsin ja Big Joe Williamsin kanssa äänittääkseen albumin ”Down South Summit Meeting”. Tämä levy
osoitti, kuinka hyvinkin erilaiset soittajat saattoivat yhdessä tuottaa hienoa musiikkia.
Myöhemmin Sonny ja Brownie allekirjoittivat sopimuksen Seegerin agentin kanssa vain huomatakseen hänen
palkkioidensa ja asenteensa olevan sellaisia, että he päätyivät lopettamaan kiertueen Kanadan keikkansa
jälkeen.
Vuosikymmenen lopulla asiat mutkistuivat ja jännitteet näiden kahden välillä kasvoivat. Terry kertoi Kent
Cooperille, että hän ja Brownie kiistelivät yhä joskus 25 vuotta sitten tapahtuneesta rahanjaosta. Sonnyn
vaimo Roxie kuoli 1967. Kymmenen vuotta myöhemmin Sonny tapasi Emman, jonka kanssa eli kuolemaansa
asti.
McGhee ja Terry jatkoivat soittamista klubeilla ja folkfestivaaleilla säännöllisesti, vaikkakin kasvavan närän
vallitessa. Oli yleisesti tiedossa, että he vaativat keikoillaan erilliset pukuhuoneet 70-luvulla. Canadian
Festivaalilla 1982 he näyttivät hädin tuskin pystyvän jakamaan saman soittolavan. Jos Sonny alkoi soittaa
Brownien laulaessa hän lopetti kunnes Sonny hellitti ja joskus aloitti soittamaan kappaleita sävellajeista, joista
Sonnyn oli mahdoton soittaa. He lopulta erosivat vuonna 1982 jatkaakseen sooloartisteina ja työskennellen eri
artistien kanssa, vaikkakaan kumpikaan ei kyennyt enää saavuttamaan vastaavaa voimaa soittoonsa. Johnny
Winter tuotti 1984 yhden Terryn parhaista myöhemmistä levytyksistä (”Whooping” Alligator 4734”). Mukana
levytyksellä olivat Johnny Winter slidekitarassa, Willie Dixon bassossa ja Styve Homnick rummuissa.
Sonny kuoli 12.3.1986 75-vuoden iässä Mineolassa, New Yorkissa. Brownie kuoli vähän ennen esiintymistään
1996. Yhdessä parivaljakko raivasi tietä bluesin elpymiselle Englannissa ja USA:ssa ja heidän musiikkinsa
kuulostaa yhtä elinvoimaiselta ja viihdyttävältä tänäkin päivänä. 		


Linkkejä:
http://www.youtube.com/watch?v=DsMW8t-8cVU
http://www.youtube.com/watch?v=p98RY1ViOJ0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4SyBrOyOY_E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=aLKvn6WRwQM&feature=related

Lähteet: Tony Glover
”Whooping The Blues 1958-1974”
Paul Lamb ”A Journey Trough The
Blues With A Harmonica ”
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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!
Rebirth Brass Band - You rascal you
http://www.youtube.com/watch?v=9-KFKcP41GE
Snooks Eaglin - Oh, Lawdy my baby
http://www.youtube.com/user/BluusLover#p/a/u/0/8UR6YBoOe2k
Tab Benoit - Hot Tamale Baby
http://www.youtube.com/user/BluusLover#p/u/3/pJr3c_zSjkE
Balfa Brothers - La Dance Des Mardi Gras
http://www.youtube.com/watch?v=rHbaqtGUj5c
Dr.John - Let the good times roll
http://www.youtube.com/watch?v=BUZNT1i3Bpk
Neville Brothers – Yellow Moon
http://www.youtube.com/watch?v=O87iUDZGDKs
Walter Mouton and Queen Ida Guillory
http://www.youtube.com/watch?v=nxaPC5UARwE
Dewey Balfa - Jai Ete Au Bal - Awesome Fiddlesticks
http://www.youtube.com/watch?v=UFyOGqmITjM&feature=related
Zydeco - Creole Music and Culture in Rural Louisiana
http://www.folkstreams.net/film,181
Cajun Country
http://www.folkstreams.net/film,125
Cajun Visits - Visites Cajuns
http://www.folkstreams.net/film,154
Les Blues de Balfa
http://www.folkstreams.net/film,152
Dance for a Chicken - The Cajun Mardi Gras
http://www.folkstreams.net/film,168

Dry Wood
http://www.folkstreams.net/film,43
Cajuns and Their Acadian Ancestors: - A Young Reader’s History
http://tinyurl.com/2wf76h9
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Louisiana and Cajun Website Directory
http://www.louisianacajun.com/
Gumbo-pages
http://www.gumbopages.com/recipe-page.html
Folkstreams.net
http://www.folkstreams.net/
http://www.folkstreams.net/pub/FilmsByTitle.php
Alphonse Ardoin - Marc Savoy
http://www.youtube.com/watch?v=CRjYhW-_SpY&feature=related
Marc and Ann (1991)
http://www.youtube.com/watch?v=fcPtPvGn2kU&feature=related
Jarkko Helin - Huomenta Suomi
http://www.youtube.com/watch?v=IuBQSA6iTMk
Tästä linkistä pääsee kuuntelemaan Elwood Bluesin The Bluesmobile.com
Streaming Radio:ta
http://www.thebluesmobile.com/bluesmobile/bluesradio.php
Extrabonuksena linkki netissä ilmestyvän ilmaisen Blues Blast Magazinen
s-postituslistalle
(vaatii kirjautumisen)
http://www.thebluesblast.com/bluesblastabout.htm

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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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
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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.
Toimitusneuvosto:
			
			
			
Oikoluku		
Taitto:			
Vinjetit:		

Jyrki Koskinen
Aarno Rissanen
Nevski Nevalainen
Jari Kukkonen
Toimitusneuvosto
Jyrki Koskinen
Nevski Nevalainen

Kuvat:			

Marko Aho 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:		
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