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Hyvää keskikesää Bluesin ystävät!
Mikä on sen miellyttävämpää kuin aloittaa pääkirjoitus jakamalla kiitoksia! BluesLovers ry:n ja Jukka
Mäkisen yhteistyössä järjestämät Down Home -illat ovat jälleen olleet menestys. Kevään keikoista moni oli
loppuunmyyty. Haluankin kiittää kaikkia BluesLoversin jäseniä ja keikoilla käynyttä yleisöä huimasta keväästä.
Kiitokset myös Jukka Mäkiselle näin loistavan artistikattauksen järjestämisestä. Kiitos kuuluu myös kevään
tapahtumapaikoille Kulttuuriravintola Kivelle, Telakalle ja YO-talolle. Sen verran kissa nostaa häntäänsä itse,
että kiitos myös yhdistyksen hallituksen jäsenille, jotka toimivat monesti tapahtumien talkoopuuhamiehinä ja
-naisina.
Kilpailu asiakkaista on kovaa. Tässä suhteessa tapahtumamme ovat olleet onnekkaita voittajia. Tapahtumamme
eivät kilpaile ainoastaan muiden samoina iltoina tapahtuvien keikkojen ja tapahtumien kanssa, vaan kisailemme
myös arki-iltaa, TV-tarjontaa sekä jopa tottumuksia vastaan. Keikat ja tapahtumat kilpailevat yleisöstä. Tämä
ei koske pelkästään saman illan keikkoja, vaan samalla viikolla järjestettävät tapahtumat saattavat kilpailla
yleisönsä ajasta. Aina ei voi ja ole mahdollista mennä paria kertaa kuuntelemaan elävää musiikkia viikossa,
vaikka haluaisin. Arki-ilta ei ole ehkä se maailman otollisin keikka-ajankohta. Se on kuitenkin se ajankohta
milloin meidän kaltaiset yhdistykset saavat kovan tason artisteja esiintymään ja järjestettyä keikkapaikan
kohtuullisilla kustannuksilla.
Monelle voi olla kynnys lähteä iltamyöhään kestävälle keikalle, kun herätyskello pärähtää kuitenkin soimaan
siinä kuuden korvilla aamusta ja töihin on mentävä. Kotisohvakin joskus on se mikä voittaa. Sitä jää helposti
siihen TV:n ääreen mukavalle kotisohvalle, vaikka ehkä aamulla vielä saattoikin pohtia lähtevänsä illalla
kuuntelemaan musiikkia livenä.
Toivomme, että nyt työn alla oleva seuraavan vuoden ohjelman esiintyjäkaarti houkuttaa teitä bluesmusiikin
ystäviä samalla tavoin sankoin joukoin mukaan kuin nyt menneenä keväänä ja syksynä. Alustavasti syksyn
listalta löytyvät mm. Lisa Lystam Band, Diz Watson & Tony Uter, R.J.Mischo, Tim Lothar & Peter Nande ja
Katmandu Blues Band. Syksyllä jaamme myös seitsemännen Jemma-palkinnon. Tavoitteenamme on myös
järjestää blues-aiheinen kaikille avoin työpaja. Tiedotamme tapahtumista tarkemmin hieman myöhemmin
syksyllä.
BluesLovers ry:n Facebook-ryhmä on saanut nauttia suunnattomasta suosiosta. Tätä kirjoittaessa ryhmässä
on 1668 jäsentä. 1000:s liittynyt jäsen palkittiin keväällä 2013. Joka viikko mukaan tulee muutama kymmenen
ihmistä. Jäsenet jakavat blues-musiikin ilosanomaa toisille lähettämällä seinälle linkkivinkkejä kappaleisiin ja
artisteihin, jotka herättävät tunteita ehkä juuri sinä nimenomaisena hetkenä. Facebook-ryhmä toimii myös
erinomaisena tiedotuskanavana. Ilmoitamme siellä yleensä tapahtumista etukäteen ja tiedotamme muistakin
blues-aiheisista asioista.
Sitten muutama tiedotusluontoinen asia: Olemme lähettäneet jäsenkauden 7/2014 – 6/2015 jäsenmaksulaskut.
Mikäli et ole jostain syystä saanut laskua tai haluat, että se lähetetään sinulle uudelleen, ota yhteyttä
sähköpostilla blueslovers.info@gmail.com. Jäsenkortit toimitetaan postitse syyskuun alkupuolella. Tämän
kauden pinkin värinen jäsenkortti on voimassa siihen asti. Meidät löytää myös syksyllä järjestettävistä
harrastustapahtumista. Meillä on tiski 10.8 järjestettävässä Hämeenpuiston Puistofiestassa ja 16.8 Tamperetalon Sorsapuistosalissa järjestettävässä Harrastustori-tapahtumassa. Tulkaa morjestamaan ja tuokaa
myös ystävänne liittymään mukaan! 2014 Louisiana Cajun Party järjestetään 19.7 perinteisesti Mustalahden
tapahtumasatamassa. Tervetuloa!
Toivotan kaikille oikein mukavaa loppukesää ja bluesrikasta syksyä! Näkemisiin tapahtumissa!
Mika Haikonen
Rahastonhoitaja
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mika.a.haikonen@gmail.com

aarno.rissanen@gmail.com

 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 uuden toimintakauden alkaessa (1.7.14) elokuussa 2014. Tulevan kauden
jäsenmaksu on 15 €. Laskut on lähetetty nykyisille jäsenille ainoastaan sähköisessä muodossa. Jäsenmaksun
voi hoitaa kätevästi myös kotisivujen kautta. Kirjoitat vain Info-osion jäsenhakukaavakkeeseen ”Muuta” riville:
jäsenmaksu 2014 ja maksat jäsenmaksun pankkiin. Jäsenkortti saapuu postitse sen jälkeen, kun jäsenmaksu
on suoritettu ja maksusuoritus näkyy yhdistyksemme tilillä. HUOM! Muistahan, että ”Muuta”-kohdassa voit
informoida yhdistykselle esim. osoitteenmuutoksesi tms. jäsenasioihin liittyviä asioita!
 Yhdistyksen yleiskokous pidettiin 8.4.2014 Tampereella Sampolan kirjaston neuvotteluhuoneessa.
Paikalle oli saapunut hallituksen ohella muutama yhdistyksen aktiivijäsen. Kokouksessa päätettiin uudesta
hallituksesta ja järjestäytymiskokouksen jälkeen toimikauden 1.7.14 – 30.6.15 hallitus on seuraavanlainen:
Aarno Rissanen,
Jari Kukkonen,
Mika Haikonen,
Eero Ojanperä,
Jukka Lehto, 		
Katileena Kuikka,
Ari Nevalainen,
Jarmo Kangasaho,

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
taloudenhoitaja
sihteeri
jäsenrekisteri- ja jäsenasiat
markkinointi ja tiedotus
graafinen suunnittelija
jäsen

 Kesän huippusuositut happening-luonteiset Cajun-bileet saavat jälleen jatkoa. Järjestyksessä viides (!)
Louisiana Cajun Party järjestetään la 19.7.2014 Tapahtumasatama Mustalahdessa alkaen klo 19.00.
Esiintyjinä Black Bay Zydeco Stompers featuring Ismo Haavisto & Tarja Huntus. Tasokkaan levymusiikin
taustalla vaikuttaa paikallinen Louisiana-eksperttimme Dj.Frankly Jo´ tunnetulla asiantuntemuksellaan.
Tulossa on siis jälleen kerran kesän parhaat bileet. Paikan päällä on myynnissä Cajun-ruokaa ja ruoasta saa
edellisten vuosien tapaan alennusta jäsenkorttia vilauttamalla.
 Syksyn Down Home-illat alkavat olla tiedossa, muutokset ovat mahdollisia, joten kaikki oikeudet
pidätetään.
to 4.9.14 Lisa Lystam Band (Sweden) Down Home Laterna  
to 18.9.14 Diz Watson & Tony Uter (UK) featuring Jo´ Buddy, Down Home Laterna
to 2.10.14 R.J. Mischo Band (U.S.A/FI) Down Home Kivi
ke 8.10.14 Steve James (U.S.A) Workshop, Sampolan kirjasto
to 9.10.14 Steve James (U.S.A) Down Home Kivi
to 30.10.14 Tim Lothar & Peter Nande (DK), Down Home Kivi
to 13.11.14 Helge Tallqvist Band featuring Ina Forsman, Down Home Kivi
to 11.12.14 Katmandu Blues Band & Jemma-gaala, vuotuisen blues-roots Jemma-palkinnon™ jakotilaisuus
sekä yhdistyksen pikkujoulutapahtuma, Down Home Kivi
keskustella tulevista ja menneistä keikoista, esittää kysymyksiä jne.
 Lopuksi uusinta uutta! Nyt voit maksaa myös pääsylippusi Tyky-seteleillä.
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Teksti: Marko Aho
jemmari@gmail.com

LOUISIANA CAJUN PARTY
LAUANTAINA 19.7.2014 TAPAHTUMASATAMA
MUSTALAHTI, TAMPERE
”Laissez les bon temps roulez!” ”Joie de vivre!”

Tämän kesän Louisiana Cajun Partyn tähdet ovat tuttuja
aiemmilta vuosilta. Tarja Huntusta ja Ismo Haavistoa
ovat aikain saatossa monet toivoneet uusintavierailulle,
joten saamanne pitää!

Photo by Jyrki Kallio

Viulisti/laulaja Tarja Huntus vieraili Mustassalahdessa
kesällä 2010, kun koettiin Bluesloversien cajunbileiden
uusi tuleminen. Tuolloin yhdessä Jarkko Helinin kanssa
tarjoiltu cajunin remellys jätti pysyvän muistijäljen
useammankin täkäläisen rootsdiggarin mieliin. Laajalti
ihmeteltiin mistä on löytynyt näin hyvällä fiiliksellä
ja autenttisella otteella cajunia tulkitseva taituri.
Yhdeksänkymmentälukuisen Stompin Devils Cajun
Bandin jälkeen matalampaa profiilia pitänyt Huntus onkin
niitä harvoja suomalaismuusikoita, jotka tietävät mistä
cajunissa on pohjimmiltaan kyse. Hänen soitossaan
tuon alkuperäisen hippamusiikin perinteiden tuntemus
yhdistyy rehvakkaaseen ja ajoittain railakkaaksikin
äityvään meininkiin. Huntusta on jo aiemmin koetettu
saada Mustaanlahteen uusintavierailulle ja viimein tänä
vuonna kalentereiden tyhjät paikat saatiin täsmäämään.
Merkitkää siis tekin 19.7. kalenteriinne – silloin on luvassa
hyvät pirskeet!

Photo by Kari Rosenberg

Ismo Haavisto kuuluu ehdottomasti Suomen blueseliittiin.
Hän on bändeineen edustanut Suomea Blues Challenge
kisoissa Berliinissä (2012) ja Memphisissä (2013).
Monitaitoisena laulajana, huuliharpistina ja kitaristina
tunnettu soittoniekka on myös mainio zydecohaitaristi,
vaikkei siitä juuri meteliä pidäkään. Pari vuotta
sitten Haavisto vieraili ensi kerran haitareineen
Mustassalahdessa tarjoamassa zydecojytää ja nyt
on uusinnan vuoro. Suuressa maailmassakin monien
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zydecobändien ohjelmisto nojaa tuttua tutumpiin klassikkoihin, mutta yleisestä linjasta poiketen Haavisto
rakentaa settinsä oman materiaalinsa varaan. Mustassalahdessa on tänä vuonna luvassa on siis railakkaan
cajunin lisäksi myös originaalia suomizydecoa.
Housebändinä toimii tutuksi käyneeseen tyyliin Black Bay Zydeco Stompers, mutta onpa senkin kokoonpano
hieman elänyt. Haitaristina ja kosketinsoittajana aikaisempina vuosina nähty Tapsa Kojo soittaa nyt bassoa,
Ville Lehtovaara rumpuja ja Marko Aho kitaraa. Huntus ja Haavisto vierailevat toistensa seteissä ja
saattaahan lavalle löytyä yllätysvierailijoitakin.
Black Bay Zydeco Stompersin puuhamies Marko Aho ei suostu myöntämään, että tämän vuotinen
vierailijakierrätys johtuisi ideoiden vähyydestä.
”Viime kesänä positiivisen yleisöpalautteen seasta nousi esiin se, että eihän Tero Pulkkisen ja Dave
Forestfieldin mainioihin setteihin juurikaan cajunia tai zydecoa mahtunut, joten tänä vuonna päätimme
panostaa sitten niihin. Jatkossa harrastamme varmasti taas huolettomampiakin genreloikkia, mutta tänä
kesänä pysytellään perusasioissa. Vaikka vierailevat tähtemme tulevatkin jo toista kertaa Mustaanlahteen,
niin yhdessä he eivät käsittääkseni ole aiemmin soittaneet. Vielä kun ottaa huomioon sen, että molemmat ovat
oman alansa kiistattomia taitajia, Huntus ei juurikaan näillä seuduin esiinny ja Haavistokin tuntuu säästelevän
tuota zydecomateriaaliaan, niin kyllähän luvassa ainutlaatuisen mahtava kokonaisuus.”
”Vaikka kesän vähät viikonloput ja etenkin heinäkuun puoliväli ovat soittajille perinteisesti kiireistä aikaa,
niin silti cajunbileisiin on ollut helppo saada solistivieraita. Muusikot lähtevät mieluusti maustamaan omaa
materiaaliaan cajunimmaksi. Mielestäni olemmekin saaneet aikaan mukavia kokonaisuuksia, vaikka yhteiset
treeniajat ovat olleet minimaalisia ja homma on hoidettu pitkälti vaiston varassa ja varpaillaan. Mainitsemisen
arvoisena seikkana pidän myös sitä, että soittajien kesken vallinnut hyvä fiilis on poikinut monenlaisia
jatkokuvioita. Esimerkiksi Andres Roots ja Ismo Haavisto soittivat pari kesää sitten Mustassalahdessa ensi
kertaa yhdessä ja ovat sittemmin tehneet jokusenkin rundin Muddy Watersin kunniaksi. Viimekesäinen Tero
Pulkkisen johdolla toteutettu Doug Sahm tribuuttishow puolestaan poiki uuden bändin nimeltä Sir Douglas
Groovers. Kvartetiksi muotoutunut ryhmä on moninaisten kiireiden puristuksessa hakenut muotoaan ja
soittaa tänä kesänäkin pari keikkaa. Tampereella Sir Douglas Grooversia on mahdollista kuulla Louisiana
Cajun Partyn aattona, eli perjantaina heinäkuun 18. päivänä Paapan Kapakassa.”
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Teksti: Jyrki Koskinen
ark.koskinen@gmail.com

Nousevan auringon blues
Tämä matkakertomus perustuu kirjoittajan matkoihin Japanissa vuosina 2013 2014 ja kertoo japanibluesin nykytilasta, matkan varrelle osuneista bluesbaareista
ja -muusikoista kirjoittajan näkökulmasta ja kokemana.

Bluesmaa Japani
Japanin blueshistoria on lyhyt.
Tämä oman perinteisen kulttuurinsa ja musiikkinsa hyvin säilyttänyt maa alkoi
imeä länsimaisia vaikutteita toisen maailmasodan jälkeen. Suureen suosioon
nousivat mm. 1960-luvulla The Ventures ja tietenkin The Beatles. Mutta vasta
britti-invaasio, The Rolling Stones, Cream ja Yardbirds tekivät tätä uudenlaista
Afrikkalais - Amerikkalaista musiikkia tunnetuksi. Ensimmäinen Japanissa konsertoinut ulkomainen bluesartisti oli (lähteestä riippuen) B.B. King v. 1971 (?).
Lämmittelybändinä oli Japanin ensimmäinen oma bluesylpeys ja -pioneeri West
Road Blues Band. Varteenotettavia tämän genren kokoonpanoja alkoikin maassa
esiintyä tämän jälkeen. Varsinainen blueskukoistus osui kahdeksankymmentäluvun
puoliväliin, jolloin Japanissa järjestettiin lukuisia konsertteja ja bluesfestivaaleja.
Tänään tämän musiikityylin suosio on laantunut. Live-esiintymisiä on vähän
ja levymyynti pientä asukaslukuun suhteutettuna. (Tämä sama ilmiöhän on
havattavissa muissakin maissa). Bluesklubien ja -esitysten löytäminen oli vaikeaa.
Mutta etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.

Okinawa
Japanille kuuluvan Okinawan saaren pääkaupunki Naha on ilmeisen bluesvapaata vyöhykettä. Yksi musiikkipaikka sentään löytyy: BLACK HARLEM-klubi. Saaren
varsinainen musiikki- ja viihdekeskus on varuskuntakaupunki (=tukikohtakaupunki)
Koza. Kozalle suunnistavan kannattaa ottaa vähän rahaa mukaansa.

Kagoshima
Kagoshima on Kyushun eteläosan merkittävin kaupunki ja BAR MOJO sen ainoita
bluesklubeja. “The blues are the roots and the other musics are fruits” lohkaisee
paikan isäntä Kotaro Miyake ja esittelee mielellään suosikkejaan:
Blues The-Butcher-590213. Iso bluesnimi Japanissa. Festivaalikeikkoja, levyjä...
Sound Revolver Super Session eli tuttavallisemmin SRSS. Äijäenergiaa.
Monster Tairiku. New generation. Suosittu yhtye. Harpistit, tsekatkaapa harpisti!
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Fukuoka
Fukuokasta löytyi bluesbaarien tihentymä; samassa rakennusryppäässä sijaitsee melko lähekkäin peräti
kaksi pientä soittokaukaloa: KID ROCK ja B.B KENCHAN. Kid Rockissa esiintyi kaksi orkesteria, joista
ensimmäinen oli Deuces Wlid. Johtotähtiä oli kaksi; soitannollinen kitaristi Leo Nakagawa ja visuaalinen
laulajatar Lisa Kaoru Silverman. Leo on omien sanojensa mukaan opiskellut blueselämää ja kitaransoittoa
Amerikassa Texas Lutheran Universityssä (loistava yhdistelmä!) ja levittää nyt musiikin ilosanomaa Japanissa.
Bändin basisti San Yaa soitti myös illan toisessa kokoonpanossa nimeltä Popoo.
B.B.Kenchanin estradille nousi hurja kitaristi-laulaja taitelijanimeltään Hurricane Yakawa. Mies on äskettäin
julkaissut CD:n House Rocker, jota myy Tinker Records. Levyarvostelu löytyy Blues & Soul Records-lehden
numerosta 118. Lukekoon ken pystyy. Kaksikymmenpäisen yleisön joukossa hekumoi japanilaisnainen, joka
kertoi diggailevansa bluesia ja Kaurismäkien elokuvia. Tämän kaukobaarin Suomi-kuva ei olisi voinut olla
kirkkaampi!

Kioto
Kioton bluesbaaritarjontaa edusti BAR OUT LOOP WAY. Baaria
17 vuoden ajan isännöinyt Satoshi Sanda osoittautui varsinaiseksi
kuuluisuudeksi. Yhtyeensä Out Loop-Way Blues Bandin kanssa hän
on esiintynyt Japanin lisäksi Australiassa ja Texasissa ja soittanut
samoilla festivaaleilla Jerry Rawlsin kanssa. Satoshin levyjä sai
ainakin Amazonista.
Tässä baarissa järjestettiin myös perinteiset bluesjamit: parikymmentä
kitaristia, basistia, laulajaa, rumpalia, kosketinsoittajaa esittivät bluesstandardeja ja soitto kuullosti aivan samalta kuin koto-Suomessa.
Englanninkieli tosin kuullosti hassummalta kuin Finglish, mutta meininki
oli tärkeintä. Sandan kitaristiesikuvasta ei liene epäselvyyttä.
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Tokio
Tässä pikkukaupungissa bluesbaarin löytäminen oli työlästä. Kaupungin
koko ja pitkät välimatkat huomioiden pelkästään THE JUKE JOINT
TOKYOON saapuminen oli kokemus ja saavutus. Tämä kahden
amerikkalaisherran ylläpitämä klubi oli viihtyisä, tarjoilu (myös ruokatarjoilu)
pelasi. Toinen isäntä Jeff soitti huuliharppua housebandissa, jonka
mielikuvituksellinen nimi oli The Icebreakers.
Jeff totesi murheellisena bluesin olevan hiipuva musiikinlaji. Uusia soittajia
ja biisejä ei enää tule entiseen malliin ja vanhat soittajat ovat kuolleet
pois. Totesimme olevamme Keeping The Blues Alive. Tämän harpistin
kanssa keskustelin (= kuuntelin) tunnin verran Little Walterin Jukebiisistä. Maailman paras, asia tuli selväksi. Mutta tätä kirjoitettaessa The
Juke Joint Tokyon netti- ja Facebooksivut ovat kylmenneet. Olisiko Jeffin
profetia käynyt toteen..?

Elämä jatkuu
Ei hätää. Tänä vuonna Japanissa järjestetään ainakin kaksi suurta
bluesfestivaalia. Japan Blues Festival 2014 julkisti pääesiintyjät:
Suomessakin esiintynyt Carlos Johnson ja Demetria Taylor. Suoraan
Chicagosta.
Ja lopuksi terveiset nousevan auringon bluespojille tyylikkäästi japaniksi:

Linkkejä:
Howlin’ Bar Satoshin suosittelema bluesbaari Osakassa, en käynyt.
Stardust Club, Kioto. Mukava pieni rytmimusiikkikaukalo.
The Blues Encyclopedia, Japania käsittelevä luku.
Bluestarinointia vuodelta 1998
Rising Sun’s Blues
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Teksti: Marko Aho
jemmari@gmail.com

Toinen näkökulma – Dave Alvin: Eleven Eleven
Kahdeksankymmenenluvun alkupuolella kalifornialainen The Blasters teki nipun ylittämättömiä rootsrocklevyjä. Juurevaan perinnetietoisuuteen yhdistyi nuorten miesten vimmaa siinä määrin, että herkimmät olivat
löytävinään bändin musiikista punkiakin. Blastersia koetettiinkin väen vängällä survoa samoilta seuduilta
tulleen The Beat Farmersin kanssa cowpunk nimikkeen alle.
Sen verran vauhdikkaita bändin showt joka tapauksessa olivat, että vuonna 1982 Davisin kaupungissa,
Kaliforniassa Blastersin keikalla syntyi mellakka. Yksi asia johti toiseen ja homma riistäytyi käsistä. Vaikka
bändi hoiti vain oman hommansa, eli soitti rokkia, niin heille annettiin porttikielto Davisiin. Monta rypälettä
ehtikin kuivua rusinoiksi ennen kuin bändi armahdettiin vuonna 2011.
Olkoon Blastersin (ja Beat Farmersin) musiikki vaikka sitten lehmipunkkia, mutta pätkääkään se ei ole
menettänyt tenhovoimaansa viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Levyjä voi ilman myötähäpeän
ripettäkään kuunnella ja kuunteluttaa nykypäivänäkin. Samaa ei tosiaankaan voi sanoa läheskään kaikesta
tuon aikakauden sävelaarteistosta.
Veljekset kuin Elvikset
The Blastersin keulilla meuhkasivat vauhdikkaat Alvinin
veljekset Phil ja Dave. Nuorempi veli Dave kirjoitti
originaalimateriaalin ja soitti soolokitaraa Philin toimiessa
laulusolistina ja huuliharpistina. Rehvakkaasti rokkaavan
komppiryhmän muodostivat rumpali Bill Bateman ja basisti
John Bazz. Vielä kun matkan varrelta perusnelikon mukaan
tarttuivat pianisti Gene Taylor, sekä Steve Berlinin ja Lee
Allenin muodostama fonisektio, niin paketin voi hyvällä
syyllä sanoa olleen kasassa.
Neljä studiolevyä ja yksi livetallenne myöhemmin
alkuperäiskokoonpano hajosi Daven lähtiessä soolouralle
vuonna 1986. Seuraavan vuosikymmenen aikana Phil
Alvin julkaisi soololevyn ”Unsung Stories”, keskittyi hetken
opiskeluihin ja jatkoi sitten Blastersin keulilla. Bändin
virkaatekevinä soolokitaristeina kävivät muun muuassa
Hollywood Fats, Suomen keikalla televisioonkin päätynyt
Billy Zoom, Smokey Hormel ja James Intveld. Vuonna
1996 remmiin astui edelleenkin bändissä kitaroiva Keith
Wyatt.
The Blasters on vuosien läpi jatkanut ahkeraa keikkailua,
mutta uuden levyn kanssa he potivat pitkään keskimääräistä
pahempaa studioummetusta. Pitkäsoittoa saatiin Daven
lähdön jälkeen odottaa kokonaista 18 vuotta. Se on jopa
ylöjärveläisittäin mitattuna pitkä aika. Vuonna 2005 ilmestyi
viimein ”4-11-44” ja siitä vain seitsemän vuoden päästä
tuorein pitkäsoitto ”Fun On Saturday Night”. Molemmat
ovat kelpo lättyjä, mutta tokihan niistä helposti aistii sen
mistä kenkä puristaa: omaa materiaalia ei juurikaan kuulla.
Onneksi maailma on pullollaan oivallisia lainoja.
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Ihan vaan omalla porukalla
The Blastersin miehistö ei ole vuosien saatossa juurikaan vaihdellut.
John Bazz on kuulunut bändiin koko ajan. Bill Bateman kävi
välillä viisitoista vuotta rummuttelemassa toisaalla, mutta palasi
miesvahvuuteen vuonna 2008. Poissaolonsa aikana hän ehtii
kannuttaa muun muuassa legendaariseen maineeseen nousseessa
Red Devilsissä ja The Crampsissa.
Nykyisellään The Blastersissa on siis kolme neljännestä
alkuperäisjäseniä. Ainoastaan Dave Alvin puuttuu. Alvinin veljekset
eivät olleet kovinkaan hyvissä väleissä Daven lähdettyä bändistä – itse
asiassa he pyrkivät pitämään mahdollisimman paljon väliä toisiinsa,
mutta sittemmin vuodet ovat hioneet hieman kulmia näkemyksistä.
Tämän vuosituhannen alkupuolella Davekin saatiin puhuttua jokusen
keikan ajaksi remmiin ja sen seurauksena ilmestyivät mainiot
livetallenteet ”Troublebound” ja ”Going Home”. Nelikko on myöhemmin
tehnyt lisääkin Original Blasters keikkoja, mutta ne taitavat olla enemmänkin sellaista vanhojen kavereiden
hauskanpitoa kotikulmilla.
Veri kuitenkin on vettä sakeampaa ja jokunen vuosi sitten kun Phil sairastui vakavasti, niin Dave toimi
muutaman keikan ajan hänen sijaisenaan Blastersin solistina. Hän aloitti joka illan spiikkaamalla, että ”tiedän
etten osaa laulaa yhtä hyvin kuin Phil, mutta minä sen sijaan muistan näiden piisien sanat.”
Yhteistyötä
Philin terveyshuolet ovat onneksi taakse jäänyttä elämää, mutta ne
olivat käänteen tekevä seikka veljesten välisissä suhteissa. Philin
hyvän nykykunnon ohella huippu-uutinen on nimittäin se, että kesäkuun
alkupäivinä ilmestyi Dave ja Phil Alvinin ensimmäinen yhteinen
pitkäsoitto melkein kolmeenkymmeneen vuoteen. Kuten pitkähkö
otsikko “Common Ground: Dave + Phil Alvin Play and Sing the
Songs of Big Bill Broonzy” kertoo, niin levy esittelee veljekset Big
Bill Broonzyn musiikin parissa. Dave sanoi tuoreessa haastattelussa,
että vaikka he tämän tästä riitelevätkin, niin Broonzysta he ovat
poikkeuksetta samaa mieltä. Ja varsin sopuisalta touhu vaikuttaakin
levyn ja sekalaisten Youtube -pätkien perusteella.
Vankasti akustisuuteen nojaava levy tarjoaa terhakkaalla otteella tulkittua bluesia. Molemmat Alvinit soittavat
ja laulavat inspiroituneesti. Yleisilme on lähempänä Daven soololevyjä kuin Blastersia, mutta lukeehan hänen
nimensä kannessakin ensin.
Jo Daven vuonna 2011 julkaistulta pitkäsoitolta ”Eleven Eleven” löytyi omakohtainen ralli nimeltä ”What´s
Up With Your Brother?”, jossa Phil vieraili. Se ruokki ilmestyessään odotuksia, että eripuraiset veljekset
saatettaisiin saada mahtumaan samaan studioon hieman pidemmäksikin aikaa. Itse asiassa veljespari oli jo
tätä aiemmin duetoinut Stephen Kingin ja John Mellencampin musikaalilevyllä ”Ghost Brothers Of Darkland
County”. Tuo projekti kuitenkin otti aikansa ja ilmestyi vasta Daven soololevyn jälkeen.
Daven seikkailut
Nyt kun tuo ”Eleven Eleven” tuli puheeksi, niin sepä muuten onkin peijakkaan hyvä levy. Höpistään siis
sen kunniaksi vaikka Dave Alvinista hetkinen. Syksyllä 1985 Blasters oli Fabulous Thunderbirdsin
lämmittelybändinä Kanadassa. Erään keikan jälkeen Gene Taylor ilmoitti yllättäen lähtevänsä bändistä ja
liittyvänsä Thunderbirdsiin. Ennen kuin muut ehtivät oikein tajutakaan mitä tapahtui, niin Gene oli jo huristanut
Ukkoslintujen matkassa pois paikalta. Myös Dave ilmoitti siltä seisomalta lähtevänsä lätkimään. Hän oli
pidemmän aikaa ollut tyytymätön oloonsa ja halusi suunnata musiikillisesti uusille urille.
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Siirtymävaiheen aikana Dave soitti muun muuassa punkahtavassa X:ssä, josta oli juuri potkittu, tuotapikaa
Blastersin soolokitaristiksi liittyvä Billy Zoom pois. Dave lupautui toki jeesaamaan Blastersiakin vielä yhden
levyn teossa, jotta he eivät menettäisi sopimustaan ja pääsisivät uuden levyn turvin rundille. Hän kirjoitti
muutamia uusia ralleja ja esitteli niitä tuottajaksi kaavaillulle Nick Lowelle. ”Fourth Of Julyn” kuullessaan
Lowe totesi, että tuota ei Phil pysty laulamaan. Lowe oli vankasti sitä mieltä, että Daven pitäisi itse laulaa
kirjoittamansa laulu levylle. Tämä koetti väistellä vastuuta sanomalla ettei osaa laulaa, mutta Lowe mainitsi
ettei hän itsekään osaa ja on silti tehnyt kohtalaisen menestyksekkään uran laulajana. Dave ajatutui
uudenlaisen ongelman eteen, koska ei nähnyt mitään järkeä siinä että laulaisi Blastersin levyllä – etenkin
kun oli jo käytännössä eronnut bändistä.
Pattitilanne ratkesi viimein sitä kautta, että Warner Brothers sanoi Blastersin sopimuksen irti, joten Dave
vapautui omine piiseineen omille teilleen. Lowen rohkaisemana hän astuikin nyt keskimikin taakse ja julkaisi
vielä vuoden 1986 puolella ensimmäisen soololevynsä ”Romeo´s Escape”. Uudistumisinto ajoi tuossa
vaiheessa selkeästi kohti keskitietä. Esimerkiksi ”Fourth Of July” on aivan mainiota Springsteen-countrya,
tosin siitäkin kuuntelen mieluummin vaikkapa hieman kypsempää liveversiota ”Out In California” -cd:ltä.
Myös Blastersin materiaalia päätyi Daven avauksella uusintakäsittelyyn. ”Border Radio” kieltämättä toimiikin
Katy Moffatin kanssa duetoituna, verkkaisena countryna. ”Long White Cadillac” sen sijaan ajelee metsään
niin että pajukko paukkuu. Mukana on kyllä mukavasti vähän Fogertya ja groovea bassoakin, mutta
soundimaailma kuulostaa liiaksi ylisuurilta olkatoppauksilta.
Lehmipoikalauluja ja folkia
Daven ura on sittemmin asettunut hyvin urilleen. Hän on päätynyt popimpien kokeilujen ja countrymman
ilmaisun kautta todella maukkaaseen maaperään, jossa bluesin ja countryn sävyt yhdistyvät juurevaan
rokkiin. Ajoittainen yhteistyö ystävänsä Tom Russellin on syventänyt hänen laulukirjoitustaan entisestään.
Laulujen tarinoihin on tullut lisää näkökulmia ja laulajanakin Alvin on kehittynyt aimoharppauksin sitten tuon
debyyttinsä.
Alkuhankaluuksien aikana latu ei kuitenkaan meinannut aueta millään. Brittiläiselle Demonille tehdyllä
ensilevyllä oli mukana runsaasti pedal steeliä. Kotopuolessa Amerikassa sellainen kategorisoitiin
automaattisesti countryksi, mutta materiaali oli muilta osin aivan liian rokkaavaa ollakseen countrya. Näin
ollen Alvin putosi ikään kuin tyhjän päälle.
Blasters oli vuosia aikaisemmin ottanut aloittelevan Dwight Yoakamin lämmittelyesiintyjäkseen ja siten
auttanut tätä saamaan uransa vauhtiin. Vuonna 1989 huimassa nousukiidossa oleva Yoakam levytti puolestaan
”Long White Cadillacin”. Pitkälti tuon version turvin Alvin sai taloutensa balanssiin ja pääsi keskittymään
oman uransakin käynnistelyyn täysipainoisesti.
Matkan varrelle on mahtunut monenlaista. Siinä missä Blasters ei ole juurikaan studioon päässyt kotiutumaan
on Davelta ilmestynyt kymmenisen omaa levyä. Hänen nykyinen taustabändinsä Guilty Ones on muotoutunut
kahden edellisen kokoonpanon pohjalta. Guilty Menin kantava voima Chris Gaffney kuoli syöpään vuonna
2008. Tämän jälkeen Alvin kokosi naisista koostuvan Guilty Womenin, josta nykyiseen bändiin on jäänyt
rumpali Lisa Pankratz. Koska tuo upouusi ja jo ilmestyessään allekirjoittaneen tämän vuoden toplistalle
singahtanut Big Bill Broonzy tribuutti tarjoaa varsin perinteikästä tavaraa, niin tämän artikkelisarjan otsikon
velvoittamana voisimme tutkailla Dave Alvinin kolmen vuoden takaisen ”Eleven Elevenin” näkökulmia.
Eleven Eleven
Levyn avaa junttaavasta boogiesta ponnistava, mutta uusia näkökulmia hyväksi
havaittuun kaavaan löytävä ”Harlan County Line”. Justified televisiosarjan
tunnarinakin soinut piisi kohoaa salamyhkäisen maltillisesti ja antaa tarinalle tilaa.
Taustalla on tunnistettavat blueselementit, joita ei arkailla maustaa countryn ja rockin
keinoinkaan. Poljennoltaan Mystery Trainin sukuinen ”Johnny Ace Is Dead” jatkaa
seuraavaksi vahvojen tarinoiden linjalla – tällä kertaa ilmeisesti tositapahtumiin
pohjautuen. Avauskaksikon musiikillisella linjalla operoivat mallikkaasti myös Bo
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Diddleyn tahtiin kerrottu ”Run Conejo Run”, jonnekin swamp rockin maisemiin itsensä riffittelvä ”Dirty
Nightgown” ja harppauksen keskitien suuntaan ottava ”Murietta´s Head”.
Vuosien saatossa maustunutta kantrimpaa materiaalia edustavat verkkainen ”Black Rose Of Texas”, Chris
Gaffneyn kanssa kirjoitettu ja nyt akustisen pienimuotoisesti tulkittu ”No Worries Mija”, sekä Christy
McWilsonin kanssa kirjoitettu ja duetoitu ”Manzanita”.
Gene Taylor vierailee pianistina parilla raidalla ja ne ovat levyn blueseimmat hetket. Pianovetoinen ”Gary,
Indiana 1959” taitaa suorastaan olla Taylorille räätälöity – siinä määrin hänen harteilleen sysätään vetovastuuta.
Taylor soittaa myös aiemmin mainitulla ”What´s Up With Your Brotherilla”, jossa Phil vierailee laulamassa.
Levyn päätöksenä kuullaan vielä toinen merkittävä duetto ”Two Lucky Bums”, jonka myötä loikataan yllättäen
popahtavan jazzin maailmaan. Kyseessä on Daven ja Chris Gaffneyn yhdessä tulkitsema pienimuotoinen
laulelma. Sitä kirjoittaessaan Alvin kertoi tähdänneensä jonnekin Bing Crosbyn suuntaan. Tämä laulu
julkaistiin heti kohta Gaffneyn kuoleman jälkeen vuonna 2008 Daven digitaalisten singlejen sarjassa, mutta
toki se ansaitsee paikkansa näin fyysisellä levylläkin. Hieno raita, joka onnistuu tarjoamaan yhden uuden
näkökulman Alvinin ja Gaffneyn musiikilliseen ilmaisuun.
Kokonaisuutena ”Eleven Eleven” on mainio paketti – etenkin tämä laajennettu ”expanded” versio, jota voi
hyvällä syyllä jo paketiksi kutsua. Laajennetussa versiossa tarjotaan nimittäin varsinaisen pitkäsoiton lisäksi
kolme muutakin levyä: Guilty Onesin kesällä 2011 taltioitu keikka dvd ja cd -versioina, sekä kolmen laulun
bonus-cd. Näistä kolmesta laulusta mikä tahansa sopisi mainiosti virallisen levyn täytteeksikin. Etukäteen
mielenkiintoisin oli Candye Kanen kanssa duetoitu ja Daven yhdessä Rick Estrinin kanssa kirjoittama
”Never Trust A Woman” - olkoonkin, että se osoittautui kolmikon heikoimmaksi lenkiksi. Haitarilla maustettu
”Beautiful City ´Cross The River” ja hieman verkkaisempi ”Signal Hill” ovat ehkä olleet liiaksi samankaltaisia
”Harlan Country Linen” kanssa ja siksi päätyneet tänne tulevien keräilyharvinaisuuksien joukkoon.
”Eleven Eleven” osoittaa, että Dave Alvin ei tee nykyisellään bluesia eikä countryakaan ja juuri siksi hän
sopii mitä mainioimmin piristeeksi molempien nimikkeiden alle. Tyhjyyttään kolisevaa riimittelyä kaihtava,
tarinallinen laulunkirjoitus on vahvassa roolissa ja turhia rönsyilemätön, mutta samaan aikaan mielenkiintoinen
toteutus tukee sitä oivallisesti. Hienoa musiikkia.

Lauantai 19.7.2014

Muita
blueshengen nostattajia:
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Tässäpä BluesLove-lehden vakiopalsta netin kautta katsottavista videopätkistä.
Huom! Jotkut YouTube ja muut videot saattavat poistua hyvinkin pian, joten emme mene takuuseen, että ne näkyvät
aina. Kirjoitushetkellä kaikki linkit on testattu!

Roy Buchanan – Live from Austin TX
http://www.youtube.com/watch?v=v4e2VgycfSw
Lonnie Johnson - Summertime
http://www.youtube.com/watch?v=HPnnA7R_avQ
Ben Harper – Charlie Musselwhite – When the levee breaks
http://www.youtube.com/watch?v=CTxQ37jOufs&feature=youtu.be
Lil´John Jackson – Rockin´ and rollin´ (Original: Rock me baby)
http://www.youtube.com/watch?v=WSQtSwguPBA
Cab Calloway´s Hi De Ho – 1934
http://www.youtube.com/watch?v=y-kJqM7he9o&feature=sharecontrol
The Yardbirds –documentary vol.1.
http://www.youtube.com/watch?v=LBrXz9ivBbM&feature=share
The Yardbirds –documentary vol.2.
http://www.youtube.com/watch?v=RG6JrD07DCk
Henry Gray, Kid Ramos & Lynwood Slim @ Rhythm Room-AZ
https://www.youtube.com/watch?v=OP8hekN2rPY
Howlin’ Wolf - House rockin’ boogie
https://www.youtube.com/watch?v=_rRE8ozippM
Tiny Grimes & his Rockin’ Highlanders - Juicy fruit
https://www.youtube.com/watch?v=XSQD5rslRnc
Etta James - Good rockin’ daddy
http://www.youtube.com/watch?v=Fn0udK0fFfs&feature=youtu.be
Johnny Otis Orch. - New Orleans shuffle (1949)
https://www.youtube.com/watch?v=fSaLKwWIqjc&index=24&list=PL5ylai86dxlFQK7kDhyxz-8-KBIvgbmw7
Hollywood Fats w/ Eddie ”Cleanhead” Vinson - Kidney stew
https://www.youtube.com/watch?v=1XDNOZgMZnc

Gatemouth Brown - Pressure cooker
https://www.youtube.com/watch?v=xZ40kVRvcdk
Little Charlie & The Nightcats - Nightcat boogie
https://www.youtube.com/watch?v=TkwuymHv8KQ
Little Charlie & Anson Funderburgh - Side tracked
https://www.youtube.com/watch?v=1CFhTEY-D4Q
Muddy Waters with Hollywood Fats - 1973
http://www.youtube.com/watch?v=3nr96ojy3cE
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Eddie Burns - You better cut that out
https://www.youtube.com/watch?v=VyAuOCGn5lM
Remembering Little Walter feat. Sugar Ray Norcia - Up the line
https://www.youtube.com/watch?v=xQp8LZDc4d0
Rick Estrin & The Nightcats - Eyes like a cat
http://www.youtube.com/watch?v=FKZy_zOb09c

Kid Ramos - Talking that talk
https://www.youtube.com/watch?v=TeSNHoihrug
Little Willie John - Need your love so bad
https://www.youtube.com/watch?v=hFo7Z2fKTVk
Delta Groove
http://www.shop.deltagrooveproductions.com/

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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