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Moro!

Jambalaya on Hank Williamsin yksi tunnetuimpia kappaleita, ja lähes jokainen itseään kunnioittava blues & 
roots-muusikko on levyttänyt sen. Yksi tunnetuimmista on tänä vuonna Järvenpään Puistobluesiin saapuvan 
John Fogertyn versio laulusta.

Mutta mistä laulu oikein kertoo? ”Jambalaya tanssii hän notkein lantein, merimiehet tahtia lyö kipein rantein” 
varioi Muska Babitzin aikoinaan omassa versiossaan. Laulu kertoo todellisuudessa Louisianan Bayou 
Countrystä, Mississipin alajuoksulla asuvasta ranskaa äidinkielenään puhuvasta cajun-kansasta, jotka 
muuttivat Louisianaan Kanadasta pakoon brittivalloitusta 1700-luvulla. He säilyttivät kielensä ja katolisen 
uskontonsa, mutta kehittivät aivan omintakeisen kulttuurinsa. Ja itse laulun pääsana ”Jambalaya” on 
riisistä, vihanneksista ja siipikarjasta tai äyriäisistä haudutettu patatyyppinen ruoka, joka muistuttaa risottoa 
ja paellaa, mutta jota ei hauduteta kuiviin. Jambalayalle ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa reseptiä, vaan 
reseptejä on yhtä paljon kuin kokkejakin, kuten yleensä on tapana monissa kansanomaisissa ruuissa. Siispä 
voimmekin osuvan oivaltavasti päätellä, että Jambalaya ei ole tanssiva risotto. ”Jambalaya, crawfish pie and 
file´ gumbo…” Laulu käsittelee erilaisia cajun-keittiöherkkuja (perinteinen rapupiiras ja File´ Gumbo), sekä 
puhutaan Louisianassa taajaan järjestettävistä ”cajun-bileistä”. Tästä päästäänkin oivaa aasinsiltaa pitkin BL-
yhdistyksen heinäkuussa järjestettäviin Louisiana Cajun Partyihin. 

Mikä onkaan kesäaikaan hienompi yhdistelmä, kuin happening-luonteinen  tilaisuus sekä Cajun/Zydeco/
Swamp-pop musiikin eittämätön vetovoima yhdistettynä loisteliaaseen cajun-ruokaan? BluesLovers on 
järjestänyt suuren suosion sekä median huomion saaneita cajun-bileitä useita kertoja vuosien mittaan 
(ensimmäinen järjestettiin jo v.1990 hotelli Rosendahlin terassilla) ja yhdistyksen jälleensyntymisen jälkeen 
pari kertaa Mustalahden Tapahtumasatamassa. Nyt heinäkuussa on sitten kolmannen kerran vuoro. 
Tämänvuotisen musiikin tarjoilee viime vuonna huikeaan lentoon yltänyt Black Bay Zydeco Stompers 
erikoisvieraineen: Suomen edustajana European Blues Challengessa vieraillut Ismo Haavisto, sekä 
ensimmäistä kertaa Tampereella esiintyvä, Viron blues & roots-lahja maailmalle (kirjaimellisesti!), Andres 
Roots. Sivulauseena mainittakoon, että Mustalahden terassi on tätä nykyä katettu, joten parina viime vuonna 
(osittain) sadesäiden jumalien armoilla olleet tilaisuudet eivät ole enää siltä osin vaarassa. 

TERVETULOA KOKEMAAN LOUISIANA CAJUN PARTY! 
CAJUN-BILEIDEN YKKÖSAATELI!

Ps. Etymologista nippelitietoa: termi ”dixieland” on cajuneilta peräisin. Ranskankielinen sana dix tarkoittaa 
lukua ”kymmenen”. Louisianassa käytössä olleissa kymmenen dollarin seteleissä luki toisella puolen isolla 
DIX ja toisella TEN. Louisiana sai näiden seteliensä ansiosta nimen dixieland - ”dix’ien maa”. Vaikka suurin osa 
cajuneista osaa englantia, he pitävät kuitenkin yhä ranskaa kotikielenään ja cajun-ranska toimii lingvistiikoille 
edelleen ehtymättömänä aarreaittana …

 

mailto:aarno.rissanen@gmail.com
www.blueslovers.org
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http://www.blues-finland.com/articles/louisiana_cajun_party_2011_tampere.html
http://www.bluesyou.com/fi_home.html
http://www.ismohaavisto.com/index.html
http://www.andresroots.com/
http://www.andresroots.com/
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♦ 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 600 € apurahaa, joka on kokoluokassaan keskimääräinen, kun sitä vertaa muihin 
vastaavanlaisiin avustusta saaneisiin yhdistyksiin.      
    
♦ Uudet jäsenkortit valmistuvat toimintakauden alkaessa (1.7.12) heinä-elokuussa 2012. Tulevan kauden 
jäsenmaksu on 12 €. Laskut lähetetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Jäsenmaksun voi hoitaa kätevästi 
myös kotisivujen kautta. Kirjoitat vain Info-osion jäsenhakukaavakkeeseen ”Muuta” riville: jäsenmaksu 2012 
ja maksat jäsenmaksun pankkiin. Jäsenkortit saapuvat postitse sen jälkeen, kun jäsenmaksu on suoritettu 
ja maksusuoritus näkyy tilillä. HUOM! Muistahan, että ”Muuta”-kohdassa voit informoida yhdistykselle esim. 
osoitteenmuutoksesi tms. jäsenasioihin liittyviä asioita!

♦ Yhdistyksen yleiskokous pidettiin 20.4.2012 Tampereen Työväenopiston Sampolassa. Paikalle oli saapunut 
hallituksen ohella muutama yhdistyksen aktiivijäsen. Kokouksessa päätettiin uudesta hallituksesta ja 
järjestäytymiskokouksen jälkeen toimikauden 1.7.12 – 30.6.13 hallitus on seuraavanlainen:

Hallitus:

Aarno Rissanen  puheenjohtaja
Jari Kukkonen varapuheenjohtaja
Mika Haikonen taloudenhoitaja
Jorma Rantanen sihteeri
Jukka Lehto  jäsenrekisteri- ja      
   jäsenasiat
Katileena Kuikka  markkinointi ja      
   tiedotus
Ari Nevalainen graafinen       
   suunnittelija
Jyrki Kallio  valokuvaaja
Eero Ojanperä jäsen

 ♦ Kesäkalenterit esiin!  Edellisten kesien suositut ”Happening-luonteiset” Cajun-pippalot saavat jatkoa. 
Järjestyksessä kolmas Louisiana Cajun Party järjestetään pe 13.7.2012 Tapahtumasatama Mustalahdessa 
alkaen klo 19.00. Esiintyjinä: Black Bay Zydeco Stompers featuring Ismo Haavisto & Andres Roots (Est.). 
Liput 15 €/12 € BL-jäsenet. Paikan päällä on myynnissä Cajun-ruokaa ja ruoasta saa edellisten vuosien 
tapaan alennusta jäsenkorttia vilauttamalla.

♦ Edellisten vuosien mainiot Down home Island-festivaalit pitävät tänä vuonna välivuoden. 

♦ Yhdistyksemme tämänvuotinen (järjestyksessä viides) Jemma - palkinto jaetaan marraskuussa 2012 
tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tarkoituksena on edellisten vuosien tapaan yhdistää palkinnonjako, 
jamit sekä yhdistyksen pikkujoulutapahtuma.  
          
♦ Yhdistyksen kotisivujen Media & Video-osiossa on katsottavissa You Tube – videoita menneistä jameista, 
sekä menneiden vuosien havinasta, kuunneltavissa Tampereen Radio Moreenin taannoiset Bluestime-
lähetykset, luettavissa tähän mennessä ilmestyneet pdf-muotoiset Blues Love-lehdet, sekä lehtileikkeitä.

mailto:aarno.rissanen@gmail.com
http://www.mustalahti.info/ohjelma/?page=2
http://www.ismohaavisto.com/index.html
http://www.andresroots.com/
http://www.blues-finland.com/wire/0079.html
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Vieraita Lahdesta ja sen takaa
Louisiana Cajun Party 2012 -esittely

Mustanlahden Louisiana Cajun Partyyn on tänäkin vuonna kutsuttu mielenkiintoisia solistivieraita. He tulevat 
Lahdesta ja lahden takaa. Viimevuotiseen tyyliin housebandina toimivan Black Bay Zydeco Stompersin 
keulille nimittäin astuvat Ismo Haavisto ja Andres Roots. Herroista kumpikin on pitkän tien kulkija ja laaja-
alaisesti juurimusiikin parissa vaikuttanut soittoniekka. 

Ismo Haavisto Lahdesta
Ismo Haavisto on monitaitoinen musiikkimies. Hänet on maamme 
juurimusiikkipiireissä opittu tuntemaan ainakin mainiona laulajana, 
huuliharpistina ja kitaristina. Vähemmälle huomiolle on toistaiseksi 
jäänyt se seikka, että hänen käsissään pysyy ja mielensä liikkeitä 
sutjakkaasti tottelee myös ”pumpattava huuliharppu”, eli yksirivinen 
haitari. Siinä missä muut tämän harvinaisemman soittopelin täkäläiset 
taitajat keskittyvät Louisianan alkuperäiseen sävelaarteistoon, on 
Haavisto kirjoittanut nipun omiakin, autenttisen kuuloisia zydeco-ralleja. 
Nykypäivänä kun kaikenlaiset lähituotteet ovat muotia, niin Haaviston 
voidaankin sanoa tarjoilevan lähialueella tuotettua lähizydecoa. Kyllä 
sen tahtiin kelpaa pistää lapikasta lattiaan!

Kahdeksankymmentäluvun lopulla bluesiin hurahtanut Haavisto perusti 
erinäisten soittokuvioiden jälkeen tämän vuosituhannen alussa omaa 
nimeään kantavan Ismo Haavisto Bandin. Kokoonpano on julkaissut 
tähän mennessä kolme pitkäsoittoa: ”Too Wild For Me” (2003), ”Gasoline 
Girl” (2009) ja  ”Winter Blues” (2010). IHB myös edusti Suomea 
European Blues Challenge -kisoissa Berliinissä viime keväänä. 

Oman bändinsä, sekä one-man-band- ja duokeikkojen lisäksi Ismo 
Haavistoa työllistävät nykyisellään Masa Orpanan johtama Honky Tonk 
Men ja Baby Boy Varhama & Jinx. Näistä molemmat ovat toistaiseksi 
julkaisseet yhden levyn. Honky Tonk Meniltä ilmestyi ”Woodbeat” 
vuonna 2007 ja kolme vuotta myöhemmin päivänvaloon putkahti Jinxin 
”Long Time A Comin´”. Blues-finland.com -webzinen haastattelussa 

Teksti: Marko Aho jemmari@gmail.com

mailto:j.jemmari@gmail.com
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Haavisto kertoi keväällä, että Honky Tonk Men on jo verkkaiseen tahtiin aloittanut uuden levynsä äänitykset 
ja suunnitelmissa siintelee myös soolomateriaalin saattaminen cd:lle. Innolla odottelemme diskografiansa 
karttumista.

Uransa aikana Ismo Haavisto on vieraillut moninaisten artistien levyillä. Listalta löytyy   Francinen, 
Knucklebone Oscarin, Tohtori Lounamon ja Poutahaukkojen tapaisia tuttuja nimiä, mutta onpa siellä Laura 
Voutilainenkin. Hän on myös soittanut lukuisten ulkomaan elävien kanssa heidän Suomen vierailuillaan; 
tältä listalta mainittakoon vaikkapa Kim Wilson ja Lurrie Bell. 

Ismo Haavisto on hyväntuulinen ja karismaattinen esiintyjä, joka ei keikoillaan turhia jarruttele. Esiintyjän 
hyvä fiilis tarttuu helposti yleisöönkin ja zydeco on hauskanpitomusiikkia, joten Mustaanlahteen kannattaa 
sonnustautua hyviin tanssikenkiin. 

Andres Roots lahden takaa
Eestiläinen slidekitarataituri Andres Roots perusti vuosituhannen 
alkupuolella bändin nimeltä Bullfrog Brown. Akustiselta pohjalta delta 
bluesista kohti kuusikymmenlukuista bluesrockia suunnistanut bändi ehti 
vierailla Suomessakin jokusia kertoja. Liveoloissa pienimuotoinen rummuton 
kokoonpano kasvoi huomattavasti itseään isommaksi. Rootsin mikitetty 
akustinen kitara tuntui taipuvan vaikka minkälaiseen menoon ja laulaja 
Alan Kriisan tulkinnasta löytyivät niin jimmorrisonit, kuin mickjaggeritkin. 

Bullfrog Brownin tultua tiensä päähän, ilmestyi syksyllä 2010 Andres 
Rootsin ensimmäinen sooloalbumi ”Roundabout”. Muun muuassa Dave 
Arcarin ja Eric ”Red Mouth” Gebhardtin kaltaisten solistivieraiden 
kanssa Roots oli kasannut maukkaan paketin monipuolista bluesia. 
Suomalaisväriä kokonaisuuteen toivat räyhäkäs Black River Bluesman 
& Bad Mood Hudson -kaksikko, sekä huuliharpisti/beatboksaaja Jantso 
Jokelin. Roundabout sai ansaitusti hyvän vastaanoton. Esimerkkinä 
mainittakoon, että kanadalainen Blues Underground Network valitsi sen 
ilmestymisvuotensa parhaaksi eurooppalaiseksi blueslevyksi.

Soolodebyyttinsä julkaisukeikalle Roots pyysi mukaan kitaristi Martin 
Eessalun ja harpisti Indrek Tiiselin. Kolmikon jamittelu taltioitiin 
televisiokäyttöön ja tuona iltana sai muotonsa Andres Roots Roundabout 
-niminen bändi – tai siis yksi versio siitä. Tänä päivänäkin on nimittäin pari 
tyystin eri miehityksellä toimivaa versiota (molemmissa sentään Roots itse 
mukana), jotka keikkailevat tällä samalla nimellä. 

Viime vuonna ilmestyi Andres Roots Roundaboutin levy ”Leigh´s Spider 
Jam”. Sillä  alkuperäisen kolmikon ja rumpali Raul Terepin seurana 
vierailevat muun muuassa karjalaistunut britti L.R. Phoenix ja ruotsalaistunut 
amerikkalainen Bert Deivert. Levyllä on myös pari raitaa tuolta kolmikon ihka 
ensimmäiseltä yhteisesiintymiseltä. Myös L.R. Phoenixin viimevuotisella 
omalla levyllä ”The Hollow Log Of Capt. Richard Wolfe” musisointi hoidetaan 
pitkälti tämän Roundaboutin voimin. Kuluvan vuoden puolella on ehtinyt 
ilmestyä jo Roudaboutin nelipiisinen instrumentaali-ep ”Electric Dixieland”. 
Sillä musisoinnin hoitaa Roots, Eessalu, Terep -kolmikko.

Andres Roots on tuottelias, monipuolinen ja omaperäinen muusikko, joka 
tuntee perinteet riittävän hyvin soveltaakseen niistä oman näköistään 
bluesia. Häntä ei ehkä tunneta kovinkaan merkittävänä zydecomuusikkona, 
mutta onpa hän senkin kulman juurimusiikin kentästä tarkkaan kolunnut. 
Hän on esimerkiksi tehnyt kiertueen, ZZ Topin koreografinakin toimineen, 
new orleans muusikko Eddie Baytosin kanssa. 
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Monipuolisella toiminnallaan Roots onnistuu välttämään turhan tarkan lokeroinnin. Hänen musiikkiaan voi 
tietty kutsua vaikkapa alt.bluesiksi, mutta sekin on vain osittainen ja suuntaa-antava luonnehdinta. Ainoa 
oikea määritelmä taitaakin olla Rootsmusiikki.  

BBZS Mustastalahdesta
Tänäkin vuonna Louisiana Cajun Partyn house bandin virkaa hoitaa Black Bay Zydeco Stompers. 
Viimekesäisestä kokoonpanosta mukana on kolme neljännestä: rumpuja soittaa Mako Kelokaski, bassoa 
Jysky Ristilä ja kitaraa Marko Aho. Uutena kasvona mukana ahkeroi koskettimia, haitaria, kitaraa ja lähes 
tulkoon mitä vain soittava musiikin moniottelija Tapsa Kojo. ”Siviilissä” tämä nelikko toimii Dortmunder 
-nimellä ja soittaa bluesillakin sävytettyä suomenkielistä rootsrokkia.

Dortmunder julkaisi vast´ikään ensimmäisen ep:nsä nimeltä ”Sihijuomaboogie”. Sen nimiraidalla vierailee 
hieman yllättäen kitaroimassa Andres Roots, joten mitä luultavimmin Cajun Partyissa on myös musiikillista 
Sihijuomaa tarjolla. Sitä voivat automiehetkin nauttia huoletta!

YouTubetusta aiheen tiimoilta: 

Ismo Haavisto Band – I Like Zydeco:   http://youtu.be/CNR8nbGwSSU
Honky Tonk Men – Ain´t No Big Deal:  http://youtu.be/1mosmDvT-5M
Bullfrog Brown – Poltergeist Blues:    http://youtu.be/FLE20FrCgsc
Andres Roots Roundabout – Link To Elmore:  http://youtu.be/OVWR3yPKmdQ
Eddie Baytos – Round The World Zydeco:  http://youtu.be/PG64-t06dq4

http://youtu.be/CNR8nbGwSSU
http://youtu.be/1mosmDvT-5M
http://youtu.be/FLE20FrCgsc
http://youtu.be/OVWR3yPKmdQ
http://youtu.be/PG64-t06dq4
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Teksti: Jorma Rantanen

jorma.rantanen@hotmail.com

Peter Green  (29.10.1946 - )

Vuonna 1967  joku koulukavereistani toi kouluun John Mayall Bluesbreakersin lp:n ja toisenkin. Koin jotain 
uutta ja järisyttävää, josta en ole sen jälkeen eroon päässyt. Blues jyräsi tajunnassani Rollareiden, Beatle-
sen, Animalsien ym. ylitse. Kitarointi, jota noilta levyiltä kuulin, oli aivan ylivertaista. Kaksi kappaletta ovat 
erityisesti seuranneet elämääni, ”Greeny ”ja ”So Many Roads”. Mayallin kokoonpanoon oli Eric Claptonin 
tilalle tullut Peter Green. Vaihdos ei ainakaan ollut huonompaan suuntaan.

Kuten Mayallille oli tyypillistä, niin kitaristit hänen Bluesbreakerseissaan eivät olleet bändissä pitkään viipy-
neet. Eric Clapton, jonka saappaisiin Peter Green astui, teki huikeaa jälkeä mm. Creamissa. John Mayall 
antoi onneksi paljon tilaa Peterille. Uusi (blues)kitarataivaan tähti oli syttynyt! Looking Back albumilla Peter 
antaa hienon näytteen soundiensa ja soittotyyliensä monipuolisuudesta. Pidän henkilökohtaisesti tätä pa-
haana Mayallin albumeista.

Myös Peter suuntasi parin vuoden jälkeen, kesällä 1967,  kohti omien musiikillisten unelmiensa täyttämistä. 
Hieno instrumentaali ”The  Supernatural”, Mayallin Bluesbreakerseissa olon loppuaikoina, antoi esimakua 
hänen tulevan bändinsä Fleetwood Macin tyylistä ja soundimaailmasta.

Peterin Gibson Les Paulin soundi oli aivan omaa luokkaansa ja hänen briljantinhienot kitarasoolonsa mul-
listivat kitarabluesia. Mutta.. yksi huikaiseva soolokitaristi ei riittänyt toteuttamaan sitä, miltä Peterin musiikin 
pitäisi kuulostaa. Onnekseen Fleetwood Maciin kuului heti alusta loistava slidekitaristi Jeremy Spencer ja 
myöhemmin täydennykseksi löytyi nuori Danny Kirwan.

Peterin sävellykset saivat arvoisensa toteuttajat. Fleetwood Macin toinen single ja  myöhemmin klassikoksi 
muodostunut, ”Black Magic Woman” yllättäen floppasi myynnillisesti. Odotukset olivat korkealla ”Rambling 
Ponyn” menestyksen jälkeen. Peter luotti kuitenkin säveltäjän kykyihinsä. Seuraava single, hieno instrumen-
taali ”Albatross”, räjäytti pankin vuonna 1969. Sen jälkeen ei ollut epäilystä kuka hallitsi seuraavat vuodet 
kitarabluesmaailmaa.

Upeat ja tyylillisesti monipuoliset sävellykset seurasivat toisiaan. Peter hallitsi myös vanhojen klassikoiden 
sovittamisen ja soittamisen. Traditionaalisista oiva osoitus on Peter Green’s Fleetwood-albumilta ”Hellhound 
On My Trail”. Little Willie Johnin hidas tunnelmabiisi ”Need Your Love So Bad” sai arvoisensa tulkitsijan.

Peterin mielenterveysongelmat, huumeiden käyttö ja pettymys musiikkibusinekseen valitettavasti söivät par-
haan terän suhteellisen nopeasti. Vielä Then Play On - albumilla Peter ylsi uskomattomiin saavutuksiin. 
Myöskään taito säveltää sävyiltään monipuolisesti ei ollut kadonnut. Hidas ”Closing My Eyes” ja energinen 
”Rattlesnake Shake” todistivat epäilijöille, että luomisvoima oli ongelmista huolimatta voimissaan. Albumin 
varsinainen powerplay ”Oh Well” saavutti kaiken mitä saattoi osoittaa. Se oli jo hyppäys ulos perinteisestä 
bluesista. Mutta lopun ajan merkit olivat ilmassa. Vielä Fleetwood Macin kanssa syntyi single ”Green Mana-
lishi” vuonna 1970. Pian tämän jälkeen Peter lähti yhtyeestä, mutta pysyi soitannollisesti aktiivisena esiintyen 
monien artistien kanssa. Hän myös esiintyi, Jeremy Spencerin lähdettyä yllättäen Fleetwood  Macista, bän-
din kiertueella USA:ssa.

mailto:jukka.blues@elisanet.fi
mailto:j.jemmari@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=u26zwW7fwrY
http://www.youtube.com/watch?v=_nePwvdWQMg
http://www.youtube.com/watch?v=YoasUjXBkm8
http://en.wikipedia.org/wiki/Fleetwood_Mac
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Spencer
http://en.wikipedia.org/wiki/Danny_Kirwan
http://www.youtube.com/watch?v=6pT3OaV0g64
http://www.youtube.com/watch?v=IBmneBMsmlo
http://www.youtube.com/watch?v=IBmneBMsmlo
http://www.youtube.com/watch?v=Viqr6KHwJjc
http://www.youtube.com/watch?v=RtmW2ek7WkQ
http://www.youtube.com/results?search_query=fleetwood+mac+closing+my+eyes&oq=fleetwood+mac+closing&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_l=youtube-reduced.1.0.0.5034.16856.0.18672.27.10.4.13.13.0.98.858.10.10.0...0.0.8z7a_TozGo4v=apWm5lRkejM
http://www.youtube.com/watch?v=JsVmsPv6_Ic
http://www.youtube.com/watch?v=O8RhZDGLEXM
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Upeasoundinen Les Paul löysi onneksi tiensä Gary Moorelle, 
joka on aivan oman tarinansa arvoinen.

Peterin soolouran alkuvaiheessa levyttämä albumi The End Of 
The Game 1970 oli totaalinen floppi. Peter jatkoi silti hiljakseen 
levyttämistä, ilman menestystä. Sen sijaan konserttilavalla ja 
muiden artistien levyillä vierailevana kitaristina hän oli yhä hy-
vässä vedossa. 

Useiden vuosien sairastelun jälkeen Peter palasi studioon ja 
levytti 80-luvun taitteesta alkaen albumi/vuosi tahtiin albumeja, 
joista ensimmäiset olivat hyvin menestyneet In The Skies ja  
Little Dreamer. Tuntui, että mestari oli palannut. Näiden levyjen 
helmiä olivat uudet sovitukset hänen vanhoista sävellyksistään. 
Varsinkin ”A Fool No More” osoitti hänen soittotyylinsä olevan 
yhä voimissaan.  Seuraavien albumien sävellykset olivat pää-
osin Peterin veljen Mickin tekemiä, eivätkä ne saavuttaneet 
menestystä.

1984 hänen sairautensa vei taas voiton ja Peter katosi vuosiksi hoitoihin. Vuonna 1995 Peterin ystävänsä Ni-
gel Watsonin kanssa perusti Splinter Groupin. Alkoi uusi musiikillisesti aktiivinen kausi, joka jatkuu edelleen. 
Säveltäjän kynä oli sormista kaikonnut, mutta kuusi kieltä totteli käskijäänsä. Splinter Groupista lähtönsä 
jälkeen vuodesta 2009 alkaenPeter on jatkanut esiintymistä Peter Green And Friends-kokoonpanossa.

Kahdesti Peter Greenin lavalla nähneenä toivon vielä kolmatta kertaa sekä edes yhtä uutta albumia. Peter ei 
omien sanojensa mukaan pitänyt itseään kummoisena lauluntekijänä, vain onnekkaana saadessaan aikaan 
hittejä. 

Peter Greenin mittavaan discografiaan voi perehtyä stästä.

Peter Green YouTubessa

http://www.amazon.com/Man-World-Anthology-Peter-Green/dp/B0001Z3TVG
http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Moore
http://www.youtube.com/watch?v=lIkiKy-T-gU
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Green_Splinter_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Green_discography
http://www.youtube.com/results?search_query=peter+green&oq=peter+green&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_l=youtube.3..0l10.370.2602.0.5244.11.10.0.1.1.1.255.1154.6j3j1.10.0...0.0.AATaxDudfds


Teksti: Jari Kukkonen

 j.t.kukkonen@gmail.com

Tässä BluesLove-lehden numerossa jatkuu juttusarja, “Aution saaren musiikkia”. Vastaavia juttujahan on 
monissa muissakin lehdissä vuosien varrella ollut, ja eri medioissa on julkaistu musiikin lisäksi paljon muitakin 
listoja siitä, mitä itse kukin sinne kuvitteelliselle ”autiolle saarelleen” ottaisi mieluiten mukaansa. Jos juuri 
Sinulla on mielessä jokin äänite (cd, lp, mp3, single..), jonka ehdottomasti haluaisit ottaa mukaasi sinne 
autiolle saarelle joutuessasi, BluesLove-lehden tekijät toivottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan 
lehden tekoon omalla 1-3 A4-sivun pituisella ”Aution saaren musiikkia”-jutullasi. Jutut voi lähettää osoitteeseen 
sähköpostin liitteenä word-dokumenttina osoitteeseen: blueslovers.info@gmail.com, Laita postin otsikkoon 
teksti ”aution saaren musiikkia”, kiitos. Julkaistuista kirjoituksista ei makseta korvausta.  

Johnny Shines: Standing at the Crossroads

Niin paljon kun rakastankin vaikkapa Miles Davisin trumpetin soittoa, John Coltranen saksofonin soittoa 
tai Thelonious Monkin pianon soittoa, suosikki-instrumenttinani pysynee aina ja ikuisesti akustinen kitara, 
mieluusti slide-putkella soitettuna, ja ihmisääntä säestämässä, ja/tai ihmisäänen säestämänä, siis niin että 
ääni ja kitara sulautuvat yhdeksi upeaksi kokonaisuudeksi, eikä ole selkeää rajaa sille missä toinen loppuu 
ja toinen alkaa. Näin saumatonta laulun ja soiton yhdistymistä tapahtuu parhaimmassa muodossaan juurikin 
esmes country/delta bluesin mestarien musisoinnissa.

Tuollaista musiikkiahan siis pitää ilman muuta saada mukaan sinne autiolle saarelle, ja yksi hienoimmista 
ikinä kuulemistani tämän tyylilajin levyistä on Johnny Shinesin vuoden 1970 marraskuussa levyttämä albumi 
”Standing at the Crossroads”, joten siitä tarinaa tällä kertaa tässä juttusarjassa.

Cd-version biisilista näyttää seuraavalta:

1 Standing at the Crossroads  2:54
2 Milk Cow’s Troubles   2:54
3 Death Hearse Blues   3:27
4 Drunken Man’s Prayer  3:25
5 Hoo-Doo Snake Doctor Blues 3:07
6 It’s a Lowdown Dirty Shame  4:30
7 How Long    2:57
8 Crying Black Angel   4:00
9 Down in Spirit    3:34
10 Your Troubles Can’t Be Like Mine 4:20
11 Kind-Hearted Woman   3:09
12 Baby Sister Blues   3:18
13 My Rat     2:53
14 Don’t Take a Country Woman  3:05
15 Kind-Hearted Woman (alt.  take) 3:24
16 Death Hearse Blues (alt. take) 3:19

Johnny Shines: laulu ja kitara. Tuottaja : Pete Welding 
Äänitetty: 11. ja 17.11.1970 Altadenassa, Kaliforniassa
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mailto:j.t.kukkonen@gmail.com
mailto:blueslovers.info@gmail.com
http://www.amazon.com/Standing-at-Crossroads-Johnny-Shines/dp/B000003OR6
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Johnny Shines lienee useimmille tuttu Robert Johnsonin kanssa 1930-luvulla harjoittamasta soittelustaan ja 
matkustelustaan, jopa siinä määrin että miehen oma, varsinkin 1960- ja 1970-luvulla äänittämä musiikillinen 
tuotanto on harmillisesti jäänyt hänen 1930-luvun tekosiensa varjoon ihan syyttä suotta. Tokihan tälläkin levyllä 
herra Shinesin soitosta ja laulusta on kuultavissa hänen Robert Johnsonilta  ja Son Houselta saamansa opit 
ja vaikutteet, mutta kyllä hän on silti muusikkona”ihan oma miehensä”.

Johnny Shinesin 1960-luvulla tekemissä bändilevytyksissä (mm. Master of the Modern Blues, Vol. 1, Johnny 
Shines with Big Walter Horton ja Last Night’s Dream), niin hienoja kun nekin ovat, pikkaisen vielä kuuluu se, että 
hän lopetti musiikkibisnekseen kyllästyttyään soittamisen kokonaan vuosiksi 1958 - 1966, vei soittokamansa 
panttilainaamoon ja työskenteli rakennuksilla, mutta 1970-luvulle tultaessa mies oli ns. elämänsä vedossa, 
mistä mainioina todisteina varsinkin tämä nyt jutun aiheena oleva levy ja syyskuussa 1975 Edmontonissa, 
Kanadassa levytetty ”Too Wet to Plow”.

Näillä levyillä herra Shinesia kuullaan nimenomaan akustisen country/delta blues kitaran soiton ja laulun 
taitajana, plus mikä mainiota, varsinkin tämä ”Crossroads”-levy on kerrassaan loistavasti äänitetty! Yhtä 
hienon kuuloiset akustista kitarointia sisältävät delta blues levyt ovat harvassa! Tältä ”Crossroads”-levyltä ei 
tee mieli nostaa esiin yhtään suosikkibiisiä yli muiden, levy on silkkaa delta bluesin rakastajan juhlaa alusta 
loppuun, ja siksi se pitää saada autiolle saarelle mukaan.

Johnny Shines YouTubessa.

http://www.youtube.com/watch?v=apWm5lRkejM
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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!

(June) Arthur Alexander - Sally Sue Brown
http://www.youtube.com/watch?v=yilifvgjiDw

Joe Liggins and the Honeydrippers - Going Back To New Orleans (1952)
http://www.youtube.com/watch?v=E1tr3u-HZQQ

Janiva Magness - The Devil Is An Angel Too
http://www.youtube.com/watch?v=_03dnDRwUR4

Rick Estrin & The Nightcats - (I met her on the) Blues Cruise
http://www.youtube.com/watch?v=MqS_nL2jvHE

James Brown - Night Train
http://www.youtube.com/watch?v=SEyh46zXBpE

Furry Lewis - When I lay my burden down
http://www.youtube.com/watch?v=CCqbKdnHZTs

T-Bone Walker - Goin’ to Chicago
http://www.youtube.com/watch?v=oGk72L652K4&feature=related
 
BB King and Bobby Blue Bland - Live On Soul Train 1975
http://www.youtube.com/watch?v=-tJVWM7G_XA&feature=related

Willie Dixon – Bassology
http://www.youtube.com/watch?v=UcqqyL-Y6Go

George Harmonica Smith – Leaving Chicago
http://www.youtube.com/watch?v=b_D-56WY57s

The American Folk-Blues Festival 1962-1966 vol.1 (Complete!)
http://www.youtube.com/watch?v=TYznztesRlM&feature=relmfu

The American Folk Blues Festival 1962-1966 Vol. 2 (Complete!)
http://www.youtube.com/watch?v=pVO8bHVpdDc&feature=relmfu

American Folk Blues Festival 1962-1969 Vol. 3 (Complete!)
http://www.youtube.com/watch?v=ftnX-kgvSyY&feature=relmfu

The American Folk-Blues Festival 1962-1966 vol.4 (Complete!)
http://www.youtube.com/watch?v=LQVWPpzuEJ8 

Harry Manx - Down the Dirt Road Blues
http://www.youtube.com/watch?v=CdhwZL9VMPg

http://www.youtube.com/watch?v=yilifvgjiDw
http://www.youtube.com/watch?v=E1tr3u-HZQQ
http://www.youtube.com/watch?v=_03dnDRwUR4
http://www.youtube.com/watch?v=MqS_nL2jvHE
http://www.youtube.com/watch?v=SEyh46zXBpE
http://www.youtube.com/watch?v=CCqbKdnHZTs
http://www.youtube.com/watch?v=oGk72L652K4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-tJVWM7G_XA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UcqqyL-Y6Go
http://www.youtube.com/watch?v=b_D-56WY57s
http://www.youtube.com/watch?v=TYznztesRlM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=pVO8bHVpdDc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ftnX-kgvSyY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=LQVWPpzuEJ8
http://www.youtube.com/watch?v=CdhwZL9VMPg
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Otis Redding (with Eric Burdon and Chris Farlow) - Shake (Ready Steady Go - Sep 16, 1966)
http://www.youtube.com/watch?v=vF09tbm81IY

Paul Butterfield Blues Band - Morning Sunrise (Live At Woodstock 69’)
http://www.youtube.com/watch?v=AlKJjCN_ZI8

Wattstax ½
http://www.youtube.com/watch?v=1emoXZSbedw

Mud Morganfield - Short Dress Woman – Cat fishing - Leave Me Alone”
http://www.youtube.com/watch?v=UgGRvYvokc0

Big Joe Turner - Feelin’ Happy
http://www.youtube.com/watch?v=ss2L23CHJ0E
 
Al Perkins & Betty Bibbs- Homework
http://www.youtube.com/watch?v=IZKJkApWRyM

Fleetwood Mac - Live in Paris France 1968
http://www.youtube.com/watch?v=13c1CeelzH4&feature=related

Extra bonus:

JUNIOR WELLS TEACHES MISSISSIPPI SAXOPHONE (Complete!)
http://www.youtube.com/watch?v=ZBUnDSjGKxo&feature=share

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/ 

Blues ei huhuista huolimatta kuole! Tässä linkissä on luettavissa: 
erinäinen määrä festivaaleja yms. 

The 2012 Blues Festival Guide Magazine
http://www.bluesfestivalguide.com/emag/Main.php?MagID=1&MagNo=1

http://www.bluesradio.co.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=vF09tbm81IY
http://www.youtube.com/watch?v=AlKJjCN_ZI8
http://www.youtube.com/watch?v=1emoXZSbedw
http://www.youtube.com/watch?v=UgGRvYvokc0
http://www.youtube.com/watch?v=ss2L23CHJ0E
http://www.youtube.com/watch?v=IZKJkApWRyM
http://www.youtube.com/watch?v=13c1CeelzH4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZBUnDSjGKxo&feature=share
http://www.wolfgangsvault.com/
http://www.bluesfestivalguide.com/emag/Main.php?MagID=1&MagNo=1
http://www.wolfgangsvault.com


Teksti: Marko Aho

jemmari@gmail.com
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Shaver: Unshaven
Tällä kertaa toista näkökulmaa haetaan atlantalaisesta juottolasta parinkymmenen vuoden takaa. Ei muuta 
kuin buutsit kohti Smith´s Olde Baria ja jiihaa!

Seitsemänkymmentäluvun alkupuolella syntyneen 
outlaw countryn ykkösnimiksi nostettiin varsin pian ja 
oikeutetustikin Willie Nelson ja Waylon Jennings. 
Heidän varjoonsa jäi liuta vähemmän huomiota 
saaneita kovan luokan tekijöitä. Kyseisen ryhmän 
kärkeen kuuluu eittämättä Billy Joe Shaver. Melkein 
parinkymmenen vuoden takainen (kylläpä aika 
rientää!?) livetaltiointi Unshaven esittelee tämän 
pitkän tien kulkijan luonnollisessa ympäristössään, 
eli kapakan nurkassa kantrirokkaamassa.  
 
Vaikka Shaver itse ei ole varsinaiseksi tähdeksi urallaan 
noussutkaan, niin nippu hänen laulujaan on päätynyt 
klassikoiksi nimekkäiden artistien tulkitsemana. Waylonin 
uran tärkeimpänä merkkipaaluna pidetään vuonna 
1973 ilmestynyttä Honky Tonk Heroes -älppäriä. Levyn 
materiaali on kokonaisuudessaan Billy Joen kirjoittamaa 
ja tuohon aikaan vallalla olleen tavan vastaisesti 
musisoinnin hoitaa studiomuusikoiden sijaan Waylonin 
oma bändi Waylors. Näillä eväin onkin saatu aikaan 
todella mainio kattaus messevää countrya - todellinen 
outlaw countryn kulmakivi, mutta ei siitä sen enempää 
tällä kertaa...

Waylonin ohella kuomansa Willie Nelson ja Johnny Cash 
ovat versioineet Shaverin lauluaarteistoa useammankin 
kappaleen verran levyilleen ja päätyipä You Asked Me To 
itsensä Elviksen ohjelmistoonkin. Myös kotoisen Freud 
Marx Engels & Jungin ensimmäiseltä levyltä löytyvät 
Kuljeta mua ja Vanha kaljapummi ovat alkujaan Billy 
Joen tekeleitä.

Vuonna 1939 syntyneen Billy Joe Shaverin elämä ei ole 
ollut mitään kukkapenkissä tanssimista, vaikka on hän 
sitäkin saattanut joskus naskaliaikoinaan harrastaa. Billy 
Joe työskenteli uransa alkupuolella muun muuassa jonkin 
aikaa sahalla ja menetti sirkkelimiehelle ominaiseen 
tapaan oikean käden etu- ja keskisormesta merkittävän 
osan. Tämän seurauksena hän joutui luonnollisesti 
opettelemaan kokonaan uuden tyylin soittaa kitaraa. 
Tästä viisastuneena hän myös päätti, että ihmiselämä on 
liian lyhyt epämieluisissa hanttihommissa tärvättäväksi. 
Niinpä hän heittäytyi kokopäiväisesti mieluisampiin 
hanttihommiin ja alkoi panostaa musiikkiuraan aivan 
tosissaan.

mailto:j.jemmari@gmail.com
http://www.amazon.com/Unshaven-Live-Billy-Joe-Shaver/dp/B0000009AC


15

Billy Joen aisaparina toimi vuosien ajan hänen poikansa Eddy. Perhetuttava 
Dickey Betts lahjoitti aikoinaan Eddylle kitaran ja opasti nuoren miehen 
alkuun. Varsin pian hänestä sukeutui todella kovan luokan soittoniekka, 
joka jo teini-ikäisenä oli valmis soolokitaristiksi isänsä bändiin. Eddy kiersi 
kahdeksankymmentä luvulla jonkin aikaa myös Dwight Yoakamin bändissä 
kunnes perusti isänsä kanssa yhteisen bändin; Shaverin. 
 
Vuosituhannen vaihteen aikoihin Billy Joe Shaverilla ei pyyhkinyt kovinkaan 
vahvasti. Vuonna 1999 syöpä vei lyhyen ajan sisällä sekä hänen vaimonsa 
Brendan, että äitinsä Victoryn. Uudenvuoden aattona 2000 puolestaan 
Eddy siirtyi autuaammille keikkalavoille. Liian iso kerta-annos rock and rollin 
varjopuolia koitui 38-vuotiaan kitaristin kohtaloksi aivan liian aikaisin. Kesken keikan iskenyt sydänkohtaus oli 
vähällä kaataa myös Billy Joen itsensä vuotta myöhemmin, mutta tämä Teksasin jäärä tuli sitkeästi takaisin 
ja teki vahvan paluun vuonna 2002 ilmestyneen Freedom´s Child -levyn myötä. Koettelemuksista toipumista 
varmasti auttoi Australian kiertue Kinky Friedmanin hilpeän retkueen kanssa. Kyseisen retken tuliaisena 
ilmestyi leppoisa Live From Down Under -taltiointikin.
 
Vuonna 2007 Billy Joe ajautui sanaharkkaan Papa Joe´s Saloonissa, Teksasin Lorenassa paikallisen 
Billy Bryant Crokerin kanssa. Shaverin mukaan Croker käyttäytyi uhkaavasti, vaikka joidenkin todistajien 
mielestä oli aivan normaalia että hän sekoitti juomaansa kääntöveitsellä ja kuivasi terän sen jälkeen Shaverin 
takkiin. Tapahtumat kuitenkin johtivat siihen että herrat päätyivät ulos selvittelemään välejään. Seuranneessa 
kahakassa Billy Joe ampui puukon kanssa heilunutta Crokeria huuleen hieman omaa kämmentään 
pienemmällä käsiaseella. Tapahtuman jälkeen lähti liikkeelle huhu, jonka mukaan Billy Joen olisi ennen 
ampumista kuultu kysyvän ”where do you want it?”. Tästä countrymuusikko Dale Watson innostui heti 
tuoreeltaan kirjoittamaan laulun nimeltä Where Do You Want It.
 
Asiaa puitiin pari vuotta sitten oikeudessa Teksasin Wacossa. Istunto sai välillä jopa nykäsmäisiä piirteitä, 
mutta kyllähän Shaverin ansiot lauluntekemisen saralla ovat vähintäänkin yhtä kovia kuin Masa-Hiirellä 
mäkihypyssä. Myös Billy Joen vanha rikosrekisteri kaivettiin käsittelyn aikana esiin. Kävi nimittäin ilmi, että 
hän on jo entuudestaan poliisinkirjoissa kärähdettyään neljätoistavuotiaana vesimelonien varastamisesta. 
”Where do you want it” -legenda ei varsinaisesti tainnut auttaa selittelyä itsepuolustuksesta, mutta lopulta 
Shaver sai vapauttavan tuomion ja kiirehti jo samana iltana keikalle. Oikeudenkäynnistä löytyy useampikin 
seikkaperäinen artikkeli internetin kätköistä, joten ei siitä sen enempää. 
 
Mutta mennäänpä viimeikin itse aiheeseen ja suunnataan Atlantalaiseen Smith´s Olde Bar – klubiin vuonna 
1995.

”Unshaven” avataan kohtalaisen rankalla kädellä rokkaamalla. Hottest Thing In Town sisältää selkeitä 
yhtymäkohtia Dan Bairdiin ja Georgia Satellitesiin. Shaverin basistina toimikin tähän aikaan Keith 
Christopher, mies joka oli muinoin Satellitesia perustamassa. Hän on myös sittemmin kuulunut Bairdin 
soolokauden luottosoittajiin ja vaikuttaa nykyiselläänkin Homemade Sin ja Yayhoos -kokoonpanoissa. 
Rumpuja Shaverin riveissä soitti Craig Wright ja kokoonpanon täydensivät luonnollisestikin isä ja poika 
Shaver. Tällä levyllä aika ajoin kinkereihin mukaan liittyvät tuottaja Brendan O´Brien kitaran tai basson 
varteen (Christopher soittaa välillä kitaraa), sekä Willie Nelsonin Family Bandista lainattu huuliharppuässä 
Mickey Raphael. 
 
Good News Blues kääntää perinteisen bluesajattelun päälaelleen. Heti 
aluksi todetaan, että ”muija lähti, mutta hyvä niin - onpahan vähemmän 
ruokittavaa ja sängyssäkin enemmän tilaa nukkua”. Asioista pitää nähdä 
niiden valoisat puolet. Laulun aihe lienee Billy Joelle varsin tuttu, sillä hän 
ehti edesmenneen, pitkäaikaisen vaimonsa Brendan kanssakin avioitua 
kolme kertaa. Luonnollisesti myös pari eroa matkalle mahtui.

Shaver bändin livesoundi sijoittuu jonnekin countryn ja bluesin 
rämeikköiseen välimaastoon. Sinne ei nappaskengissä ole mitään asiaa, 
vaan cowboybootsit taitavat olla ainoat oikeat jalkineet. Jo mainittu Good 
News Blues edustaa lajitoveriensa Love You Til The Cows Come Homen 
ja Black Rosen ohella setin sinisävyisintä antia. Myös Waylonin tunnetuksi 



16

tekemä Honky Tonk Heroes on saanut kovasti bluesahtavan käsittelyn 
osakseen. Sen sijaan kolmantena tuleva Georgia On the Fast Train, 
sekä Ride Me Down Easy (=Freukkareiden Kuljeta mua), Old Chunk Of 
Coal ja You Asked Me To ovat terästettyä countrya. Omana lukunaan 
kokonaisuudesta erottuvat kaksi akustista numeroa: Live Forever ja 
Honey Bee.
 
Kautta koko levyn kuulijalle välittyy Smith´s Olde Barissa vallinnut hurja 
tunnelma. Äänimaisema on jätetty sopivan rosoiseksi ja kaikenlainen 
nykypäivän (ja miksei jo vuoden 1995) countrya vaivaava siloiteltu 
muniinsa puhaltelu loistaa poissaolollaan. Eddy Shaver saa runsaasti 
soolotilaa ja todellakin tietää kuinka sen tyylikkäästi saa täytettyä. Hänen 
soitossaan kuuluu selkeästi isän vaikutus. Billy Joe Shaverin musiikissa 
vahvimpina sävyinä olevat country ja blues ovat nimittäin Eddylläkin varsin 

hyvin hallussa. Lisäsävyä touhuun tuovat ne ”nuoren miehen” Hendrixit yms mausteet. Todella harmillista, 
että tämäkin kovan luokan kepittäjä jätti nämä maalliset soittolavat aivan liian varhain.
 
Yleensä kun jotakin artistia mainostetaan aidoksi, niin silloin ollaan jo lähtökohtaisesti syvällä metsässä. 
Billy Joen tapauksessa tuo aitous kuitenkin paistaa jo pitkän matkan päähän. Monista maailman kolhuista 
selvinnyt vanttera jässikkä kirjoittaa yksinkertaisen tehokkaita lauluja, joissa ei ole mitään liikaa, mutta kaikkea 
tarpeeksi ja tulkitsee ne todella elämänmakuisesti. Tekstien kielikuvat eivät ole liian korkealentoisia, mutta 
kuitenkin sopivasti runollisia. Billy Joen piiseissä kiteytyy ajatus ”vähän ja asiaa” varsin tehokkaasti.
  
Shaverin studiolevyt ovat huomattavasti countrympia kuin tämä nyt käsitelty live, mutta tutustumisen arvoisia 
kaikki tyynni. ”Shaven” tarjoaa aimo annoksen rouheata, siloittelematonta Teksasia, jonka uskoisin putoavan 
useimmille juurevan musiikin ystäville.

Shaver YouTubessa

http://www.youtube.com/results?search_query=shaver&oq=shaver&gs_l=youtube.3..0l10.729.2469.0.8431.6.6.0.0.0.0.236.751.3j2j1.6.0...0.0.JFPPhoXFIAM
http://blueslovers.org/
http://moreeni.uta.fi/Ohjelmatiedot
http://www.earlyblues.com/


Muita blueshengen nostattajia:
  

Uudet 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  

BluesLovers- tilaisuuksissa.
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Hinta  20 / 15 Eur      Jäseneksi liittyminen kannattaa aina.

Ladyfit 

punainen

Ladyfit 

sininen

Bluesministeri

http://www.blues-finland.com/
http://www.bluesnews.fi/index.htm
http://www.tullikamari.net/
http://yle.fi/radiosuomi/ohjelmat/2011/04/bluesministeri_1583335.html
http://www.blueslovers.org/


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

Toimitusneuvosto:  Jyrki Koskinen
   Aarno Rissanen
   Nevski Nevalainen
   Jari Kukkonen
Oikoluku  Toimitusneuvosto 
Taitto:   Jyrki Koskinen
Vinjetit:  Nevski Nevalainen

Kuvat:   Jyrki Kallio ja Google -kuvahaku jolle  i muuta mainittu.

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:  Ari Nevski Nevalainen  

8 (1/2012)
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www.blueslovers.org
www.gmail.com
www.bluespaari.com
http://www.yo-talo.com
www.huurupiilo.fi
http://www.fmmusic.fi/
http://www.dlxmusic.fi/
http://www.aikakoneantikva.com/

