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Moro!
Kuluva vuosi 2011 oli tänäkin vuonna yhdistyksessämme mukavan työntäyteinen. Perinteinen Klubiblues ja
Mustalahden Louisiana Cajun Party, yhteistyökuviot Jukka ”Wang Dang Juke” Mäkisen kanssa (great Bob
Brozman & Sven Zetterberg). Näiden lisäksi järjestettiin ensimmäistä kertaa BluesLoversin historiassa viime
vuonna luvattu ikärajaton koulutustapahtuma, joka totteli nimeä ”Bluesin maailmasta”. Koulutustapahtumasta
on tarkoituksena tehdä myös perinne. Sen sijaan lupaamamme uusittu jamitoiminta päätettiin haudata
toistaiseksi siitä yksinkertaisesta syystä, että Tampereella järjestetään tätä nykyä lähes joka kippolassa
jonkinasteista jamitoimintaa ja katsoimme, että on edelleen syytä pitää jamit plakkarissa. Niihin saatamme
kyllä tarvittaessa palata myöhemmin?
Klubiblues 2011 saa jatkoa ja tilaisuus järjestetään perjantaina 17.2.20112 perinteiseen tapaan Tampereen
Tullikamarin Klubilla. ”Klubiblues 2012 goes Mardi Gras”-tapahtumasta lisää toisaalla tässä lehdessä. Tänäkin
vuonna hyvän vastaanoton saanut Louisiana Cajun Party saa myös näillä näkymillä jatkoa kesällä, ehkäpä
viimeinkin laajennetussa muodossa. Näistäkin tapahtumista ja niihin liittyvistä järjestelyistä lisää myöhemmin
ilmestyvissä tiedotteissa sekä kotisivuilla.
Sitten lopuksi suru-uutisia: Mestarit vähenevät hurjaa vauhtia. Kuluvana vuonna on menehtynyt huomattava
määrä bluesmestareita. Rauma Blues-festivaalin yhteydessä esiintynyt legendaarinen huuliharpisti-rumpali
Willie Smith. Hänen pitkäaikainen soittokaverinsa pianisti Pinetop Perkins. Howlin´ Wolfin maanmainio
kitaristi Hubert Sumlin. Rajussa kolarissa menehtynyt kitaristi-laulaja Eddie Kirkland, Stevie Ray Vaughanin
ja Jimmie Vaughanin kanssa soittanut rumpali-laulaja-säveltäjä Doyle Bramhall, Big Jack Johnson, Howard
Tate, George “Mojo” Buford, David “Honeyboy” Edwards, Cornell Dupree, Lacy Gibson, Melvin
Sparks, Herman Ernest III, John-Alex Mason, Robert William “Gary” Moore, sekä nuori, huippulahjakas
soulahtavan genren laulaja Amy Winehouse. Vähiin käy, ennen kuin loppuu kokonaan? On surullista, että
bluesgenren kohdalla käy niin, että ”viimeisiä todellakin viedään”.

Hyvää bluesrikasta uutta vuotta 2012

toivottaa Aarno ja muut BluesLovers-väki

aarno.rissanen@gmail.com
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aarno.rissanen@gmail.com

BluesLovers ry:n kolmas Klubiblues järjestetään perinteisesti Tampereen Tullikamarin Klubilla. Klubiblues
2012: Klubiblues goes Mardi Gras-tapahtuma perjantaina 17.2.2012. Esiintyjinä Black River Bluesman &
Bad Mood Hudson, Jaakko Heinonen Band, sekä Diz Watson (UK) & Tony Uter (JM) with Groovy Eyes.
Alustavan toimintasuunnitelman mukaan suositut Mustalahden Louisiana Cajun Partyt saavat jälleen jatkoa!
Seuraa ilmoitteluamme!
Yhdistyksemme tämänvuotinen (järjestyksessä neljäs) Jemma-palkinto jaettiin joulukuussa -11 Työväen
bluestapahtuman alias Jemma-gaalan sekä yhdistyksen pikkujoulujen yhteydessä. Palkinnon sai
Jyväskylän Blues Live! ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja-muusikko Hessu ”Howlin´” Heinonen.
Yhdistyksen kotisivujen Media & Videoosiossa 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.
Yhdistyksemme ansiokas valokuvaaja Jyrki
Kallio pitää yhä edelleen loistavaa blogiaan
Aamulehden blogisivustoilla. Niitä on kertynyt
jo lähes 400! Perinteikkään isokokoinen käsi
jälleen kerran Jyrkille ahkeroinnista! Blogeja
pääsee lukemaan suoraan tästä.
Huom! Jyrkin blogien yhteydessä oleviin
You Tube-otoksiin pääsee tästä.
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KlubiBlues goes Mardi GrasTullikamarin Klubi, Tampere 17.02.2012

- Black River Bluesman & Bad Mood Hudson			
		
- Jaakko Heinonen Band		
				

klo 21.00

- Diz Watson (UK) & Tony Uter (JM) with Groovy Eyes.		

klo 23.00

klo 22.00

Liput 24/20 € jäsenet

Black River Bluesman & Bad Mood Hudson
http://www.bluesman.fi/?cat=5
”Blues-kriitikot kirjoittavat: ’Tämä ei ole blues-levy mutta se on loistava!’. Rock-kriitikot kirjoittavat: ’Tämä on
blues-levy mutta se on loistava!”, summaa Jukka ”Black River Bluesman” Juhola uudesta cd:stä saamansa
palautteen. Kyseinen Andy ”Bad Mood” Hudsonin kanssa tehty levy ”Double Headed Trouble” julkaistiin
vuodenvaihteessa 2010 näille raaseporilaisille maailmaa kiertäville muusikoille luonteenomaiseen tapaan
Bangkokissa.
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Jukka ja Andy saivat taiteilijanimensä samoin kuin entisaikojen bluesmiehet: Jukka sen paikan mukaan,
mistä hän on lähtöisin (Mustio) ja Andy, ei kotipaikkansa Pohjan, vaan hilpeän luonteensa mukaan.
”Suomen vaihtoehtobluesin lipunkantaja” Bluesman soittaa hyvin erikoisia Johnny Lowebow’n tilaustyönä
tehtyjä baritoni-stereo-sikarilaatikkokitaroita, joissa on sekä basso- että kitarataajuudet samassa kaulassa,
mikä mahdollistaa sen että voi soittaa bassoa ja sooloa samanaikaisesti.. Multi-instrumentalisti Andy toimii
tässä kokoonpanossa rumpalina, perkussionistina ja taustalaulajana. ”Ehdottomasti paras kuulemani kahden
hengen trio”, kuului eräs keikka-arvio.
Jukka “Black River Bluesman” Juholan & Andy Bad Mood Hudsonin raakaa bluesia on verrattu niin ”Mississippi
Hill Country Blues”- artisteihin, kuin Tom Waitsiin, Deltaheadiin, Black Keysiin, Seasick Steveen, White
Stripesiin tai kuten Blues Underground Network Canada hyvin kiteytti: ”Jos Black Sabbath olisi blues-bändi,
se kuulostaisi tältä”. Mutta olivatpa heidän vaikutteensa mitkä tahansa, he soittavat eläimellistä bluesiaan
ilman kompromisseja, juuri niinkuin miltä se heistä itsestään tuntuu.
Black River Bluesman on aina kulkenut omia polkujaan, tuottaen omaa kompromissitonta ja originaalia
bluesiaan musiikin valtavirrasta välittämättä. Kokoonpanot ovat vaihdelleet, mutta nyt bändi on vakiintunut
Andyn kanssa muodostetuksi duoksi, jossa jäljellä ovat vain musiikin olennaisimmat elementit.
Tämä livenä parhaimmillaan oleva duo on kiertänyt lukuisia festivaaleja ja klubeja UK:sta USA:han, Nepalista
Italiaan ja kansainvälinen vastaanotto on ollut aina komeaa niin keikoilla kuin mediassakin. Vuodelle 2012
on toteutumassa kiertueet ainakin USA:ssa, Hollannissa/Belgiassa ja Italiassa.

Jaakko Heinonen Band
http://www.myspace.com/
jaakkoheinonenband
Jaakko Heinonen - laulu, kitara
Jonne Kulluvaara - kitara
Käpy Parviainen - basso
Tapo Leppänen – rummut
Jaakko Heinonen Band on ollut usean
bluesharrastajan mielenkiinnon kohteena
perustamisestaan lähtien. Bändin isähahmo
on lahtelainen Jaakko Heinonen – tyylitajuinen
blueskitaristi – mies joka opittiin tuntemaan
Chicago Overcoatin, Pity the Foolsin ja
Leinon Jompan kansainvälisesti arvostetun
Blues Guys -yhtyeen soolokitaristina. Jaska
on Euroopan kovimpia blueskepittäjiä, jolle
vuosien varrella ja sukupolvien vaihtuessa
on ”siunaantunut” ympäri Pohjoismaita uusia,
eri-ikäisiä, oppipoikia ja -tyttöjä. Heinosen
skandinaavisiin faneihin lukeutuu mm. Ruotsin
blueskuningas Sven Zetterberg.
Jaakko Heinonen Band soittaa modernia Chicago-bluesia; paljon Jaskan omia ja joitakin harkiten valittuja
lainasäveliä. Kvartetissa komppikitaraa soittaa Jonne Kulluvaara ( J. Leino & Blues Guys, Tomi Leino Blues
Trio), bassoa Juha ”Käpy” Parviainen (Tortilla Flat, Siberian Blues Huskies) sekä rumpuja lahtelaislähtöinen,
monissa liemissä uitettu Tapio ”Tapo” Leppänen (T. Leino Blues Group). Tiukka, all-stars -tyyppinen miehistö
takaa vankan soittopohjan Jaakon keskittyessä lauluun ja kitarointiin. Vaikka bändi onkin olemassaolonsa
aikana tehnyt valikoidusti keikkoja pienehköissä bluestapahtumissa, nimesi arvostettu ruotsalainen Jeffersonlehti heidät joulukuussa 2007 kuukauden bluesyhtyeekseen.
Yhtye julkaisi ensimmäisen levyn ”Can’t Complain” (Hila Records) kesällä 2009.
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Diz Watson (UK) & Tony Uter (JM)
Länsimaisen rytmimusiikin kehto New Orleans koki kovia syksyllä 2005 ja näyttää
toipuvan hitaasti, mutta varmasti ennalleen, vaikkakin vain osittain? Kaupunki on
Mississippi-joen suiston musiikki- ja kulttuurikeskus ja on onneksi ehtinyt rantautua
ja juurtua tänne Eurooppaan jo lähes vuosisadan ajan.
Siitä loistava todiste on maaliskuussa saapuva Boogie Woogie / Rhythm
& Blues pianisti-laulaja DIZ WATSON suoraan Lontoosta, kaverinaan
pitkäaikainen yhteistyökumppaninsa mm. Edmundo Ross, Bob Marley & Jazz
Jamaica-riveistä tuttu 80-vuotias lyömäsoitintaituri/taikuri TONY ”Mr. Conga”
UTER Jamaikan Kingstonista.
61-vuotias eteläafrikkalaissyntyinen DIZ WATSON on esiintynyt tai levyttänyt
mm. Fats Dominon, Champion Jack Dupreen ja Dr. Johnin kaltaisten
New Orleansin mestaripianistien, ”Blues shouter” laulaja Roy Brown sekä
Lee Allenin & Big Jay McNeelyn kaltaisten historian rajuimpien Rhythm &
Blues / Rock´n`Roll -”honker” tenorisaksofonistien kanssa. Lisäksi hänet on
usein bongattu keikkailemasta Lontoon klubeissa mm. Rolling Stones-rumpali
Charlie Wattsin kanssa. Mr. Watsonia pidetään yleisesti koko Euroopan alueen
merkittävimpänä New Orleans Rhythm & Blues artistina, hän on toiminut
tiennäyttäjänä mm. sellaisille nykypäivän brittiläisille pianistisuuruuksille kuten:
Jools Holland, Jon Cleary sekä Ben Waters.
Watson on julkaissut puolisen tusinaa levyä omissa nimissään ja hänen
menestyksekkäin levytyksensä on Fats Dominon puhallinsektiolla vahvistettu,
vuonna 1982 julkaistu Diz & The Doormen:”Bluecoat Man” Ace Records (CH 54
LP). Levy on 1950-luvun New Orleans R & B klassikoista koostuva kulttiklassikko.
Kiekko uudelleenjulkaistiin 2000-luvun alussa cd:nä Ace Recordsin toimesta
kolmella bonusraidalla, ja sitä pidetään edelleen Euroopan merkittävimpänä New
Orleans Rhythm & Blues julkaisuna. Diz Watsonin 1990-luvun lopulla julkaistu
erinomainen ”Tonky Honk” - cd on nyt uudelleenjulkaistu myös Ace Recordsin
toimesta, vierailijana edelleen aktiivisesti keikkaileva 82-vuotias legenda Big Jay
McNeely.
Luvassa on siis nautittavan hypnoottisten New Orleansin keinuvien rytmien
ilotulitusta Mardi Gras karnevaalin hengessä Boogie Woogie ja Rock & Rollmaustein, joka tulee varmasti pitämään kuulijansa visusti tanssilattialla koko illan.
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Groovy Eyes (FIN)
Jo´ Buddy - laulu & kitara
Sami Sippola - saksofoni
Jykä Ahola - trumpetti
Masi Suutarla - kontrabasso
Juppo Paavola - rummut
Hyvä musiikki on yksi maailman vanhimpia sekä tehokkaimpia lääkkeitä
masennukseen yms. ongelmiin, jonka seurauksena on mielialan kohoaminen
eli hyvä fiilis. Pitäkäähän varanne sillä jo vuodesta 1993 on tätä “terapiaa”
tarjoillut bändi, joka on todella omistautunut asialleen ja jolla on takanaan yli 1.000
klubi-, festivaali-, radio sekä TV-keikkaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä
Tanskassa!
Bändi on toiminut lämppärinä mm. seuraaville bluesin, soulin & rock & rollin
ym. mestareille: Jody Williams, Salomon Burke, Otis Rush, Louisiana Red,
Lazy Lester, The Fabulous Thunderbirds, Sven Zetterberg, Junior Watson,
Canned Heat, Bob Brozman, T.J. Wheeler, Peps Persson, Tad Robinson &
Alex Schultz, Jussi Raittinen, Eero Raittinen, Laika & Cosmonauts …
Groovy Eyesin musiikki on rajun alkuvoimaista, ennakkoluulottoman spontaania,
mukaansatempaavan intensiivistä, persoonallisen tunnistettavaa ollen samalla
luontevan yhtenäistä. Reseptissä on parhaista raaka-aineista muhennettuina ja
kypsennettyinä; Ragtime, Swing, Be-Bop, Jump Blues, Boogie Woogie, New
Orleans Rhythm & Blues, Hoodoo & Juke Joint Blues, Zydeco, Western
Swing, Gospel, Ska, Mambo, Cha Cha Cha, Rock´n`Roll, Rockabilly, Twangy
Surf, Garage Rock, Boogaloo, Soul Jazz, ja jopa ripaus Flamencoa... tarjottuna
tavalla, jonka vain Groovy Eyes taitaa.
Bändin laaja-alaisen ja syvällisen rakkaudenosoituksen afro-amerikkalaista
musiikkikulttuuria kohtaan ja sitä kautta vuosien saatossa kypsytettyyn
jalostautuneeseen ja ainutlaatuiseen lähestymistapaansa itse musiikkiin - bändiä
voidaan ylväästi kutsua koko blueskäsityksen uudenlaiseksi positiiviseksi
avartajaksi! Siksi ette tule kuulemaan mitään meluisia blues-rock yms. - kliseitä,
vaan bändin ainutlaatuista maagisen luontevaa nyanssi - sekä elämysrikasta
ulosantia. Groovy Eyes luottaa omaan lentävään svengikkääseen ilmavuuteensa
- se nimittäin kantaa. Tässä vaiheessa uraansa bändi on ollut tiennäyttäjänä jo
monelle yhdysvaltalaiselle & pohjoismaiselle roots / blues-bändille / muusikolle.
Yhtyeen oma keikkaohjelmisto koostuu 100 %:sti bändin tekemistä originaalihelmistä, jotka ovat laulettuina sekä instrumentaaleina nautittavuudessaan ja
hulvattomassa ammattitaitoisuudessaan täysin maailman- luokkaa.
Luvassa on siis suvereenisti svengaava, rikas, ajaton sekä maanläheisen
musikaalinen ilotulitus, joka ei voi jättää kuulijaansa kylmäksi, paitsi väreiden
muodossa…
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Teksti: Sari Autio

				
Hessu Howlin´Heinonen
Jemma 2011

Huuliharppu, hiukset ja ääni, joka kantaa ilman vahvistintakin. Siinä jyväskyläläisen muusikon, Hessu Heinosen,
kolme tavaramerkkiä. “Ensimmäiset huuliharppuni Hohner Echo Super Vamperit tilasin Englannista 1965.
Opettelin niillä itse soittamaan kellarihuoneessa, missä oli levysoitinkin. Äänien taivuttelu eli blue notes oli
aluksi hankalaa” Hessu Heinonen kertoo.
Bluesherätyksen hän oli saanut jo aikaisemmin 1960-luvun alkuvuosina brittibluesin kautta. Hän kuunteli
mm. Rolling Stonesin, Animalsin ja Yardbirdsin coverversioita. Varsinainen tietolähde mustan musiikin
pariin oli musiikkilehti New Musical Express, jossa arvioitiin Chess-levymerkin kokoelmalevyjä. “Tilasin
levyjä Englannista mm. Muddy Watersilta, Howlin´ Wolfilta. Little Walterilta ja Sonny Boy Williamsonilta.
Levyrahat keräsin kokoon kesätöistä. Olin mm. apupoikana rakennuksilla”, Hessu kertoo. Suurimman
vaikutuksen teki legendaarisen Howlin´ Wolfin levy Moanin´In The Moonlight. “Siitä innostuneena
tilasin ensimmäiset blueshuuliharppuni Englannista ja opettelin soittamaan huuliharppua näitä levyjä
kuunnellessa.”
“Varsinainen oivallus tuli kitaristi Rämäsen Eskin kanssa soitellessa. Tajusimme, että huuliharppu ja
kitarakomppi menevätkin bluesissa eri sävellajissa”, Hessu kertoo. 1966 oli vuorossa ensimmäinen bändi
Severi´s Five, joka vaikutti Laukaassa. Ohjelmisto oli Rolling Stones –sävytteisiä versioita ja Bo Diddleyrytmejä. “Niinpä ollessamme Jormas-yhtyeen lämmittelybändinä, äijät nimesivät minut Keski-Suomen Mick
Jaggeriksi. Se johtui siitä, että heiluin lavalla marakassien ja huuliharppujen kanssa ja tukkakin oli jo siinä
vaiheessa jonkin verran venähtänyt” Hessu nauraa. 1966-1967 American Folk Blues Festival -kiertueet
vierailivat Suomessa Kulttuuritalolla. Silloin oli mahdollisuus nähdä ja kuulla livenä ensimmäistä kertaa useita
blueslegendoja: Otis Rush, Junior Wells, Little Walter, Koko Taylor, Hound Dog Taylor, Son House,
Bukka White... “Suurimman vaikutuksen tekivät Son Housen intensiiviset tulkinnat.”
1967 oli vuorossa jyväskyläläinen bändi Free. Bändi soitti mm. Howlin´ Wolfin, Sonny Boy Williamsonin ja
John Lee Hookerin kappaleita. Siihen aikaan lähes jokaisella bluesbändillä oli pakollisena numeroina Dust
My Blues ja Got My Mojo Workin´.
1970-luvun alku toi mukanaan yhtyeen nimeltä Suomen Tulevaisuus, jossa olivat mukana mm. jyväskyläläiset
taitavat kitaristit Ukko Pasanen ja Jukka Nousiainen. “Siihen aikaan oli muotia tuollaiset nimikummajaiset”,
Hessu kertoo. Tuohon aikaan Jyväskylässä aloiteltiin myös bluesyhdistystoimintaa. 1970-luvun puolimaissa
Jyväskylässä toimi jonkin aikaa Finnish Blues Societyn paikallisosasto, joka järjesti jameja, konsertteja ja
esitelmiä, joiden yhteydessä soitettiin levynäytteitä. Hessun lisäksi yhtenä puuhamiehenä tässä yhdistyksessä
toimi Vesa Walamies. Jonkinlaisena jatkona tälle toimi vapaamuotoisempi yhteisö nimeltä Thud, joka järjesti
myös livetilaisuuksia ja akustisen kitarapikkauksen opiskelua.
Toiminnasta innostuneena perustettiin akustinen kokoonpano, Thudpickers, jossa mukana oli myös Jaska
Paukkunen, Pentti Rasinkangas ja Tampereella nykyisin hyvin tunnettu Kim Hannonen. Ohjelmisto oli
vanhaa country bluesia ja ragtimeä. “Näihin aikoihin otin käyttööni pyykkilaudan rytmisoittimena, muutamia
olen vuosien varrella rapsutellut lusikoilla puhki.” “Tällä kokoonpanolla tehtiin myös ikimuistoinen viikon
mittainen kulttuurinvaihtomatka Puolaan.”
Tämän jälkeen vuorossa oli duo kitaristi Heikki Ansan kanssa. Nimeksi tuli Harp & Axe. Tähän ajankohtaan
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sijoittuu myös Blues Live! ry:n perustaminen.
Heinosen lisäksi perustajäseniä olivat Antero
Perttunen ja Kari Kaijanaho. Yhdistys
perustettiin 27.8.1981. Hessu on toiminut
yhdistyksen puheenjohtajana koko sen historian
ajan. “Toiminta aloitettiin Ylioppilastalon tiloissa,
ravintola Ilokivessä. Näihin kymmeniin vuosiin
on mahtunut lukemattomia huippuhetkiä, mutta
kommelluksiakin on sattunut. Esiintyjät ovat olleet
lähes poikkeuksetta valloittavia persoonia, joiden
kanssa olisi halunnut viettää enemmänkin aikaa.
Järjestäjänä joutuu kuitenkin välillä juoksemaan
tukka putkella.” Erityisesti mieleen on jäänyt
sellaiset nimet kuten Junior Wells & Buddy
Guy, Magic Slim & The Teardrops, Chicago
Express ja Sven Zetterberg, Bo Weavil...
“Ja Jessie Mae Hemphillin vierailusta riittäisi
monta hupaisiaa tarinaa.” Yhdistystoiminnan
ohella oma soittajaura jatkui ensin Full Houseyhtyeessä, jolla oli vahva kytkentä Tampereelle.
Bändissä soittivat Rissasen veljekset.

Back Door Men

Sen jälkeen Heinonen vaikutti usean vuoden ajan
Back Door Men-yhtyeessä, jossa kitaristeina
toimivat Ukko Pasanen ja Keijo Karppanen,
basistina Saku Rautiainen (myöhemmin Jaska
Prepula) ja rumpalina mm. Arska Nieminen.
1990-luvun lopulla yhteistyö Saku Rautiaisen
kanssa jatkui akustisen duon Rattlesnake
Daddiesin myötä. Sähköisempää menoa tarjosi
Tiger Men, jossa basistina oli Jaska Prepula.
Tällä hetkellä aktiivisin toimija on rouheaa juke
joint bluesia soittava Swamp Boogie, jossa
Prepula on vaihteeksi kitaristina ja rumpujen
takana on Markku Lajunen. Toisena sähköisenä
bändinä
on
Howlin´Wolfin
kappaleisiin
erikoistunut Midnight Moaners.
2009 päättyi Hessun 37 vuotta kestänyt
postimiesura. “Uran aikana tuli varmaan käveltyä
kaksi kertaa maapallon ympäri eli noin 80000
kilometriä säässä kuin säässä, ja välillä naama
jäässä. En ole juuri tehnyt omia kappaleita, mutta
pitihän pitkästä postimiesurasta rustata Mailman
blues.” Bluesin lisäksi vapaaherran aika täyttyy
mökkeilystä. “Soutelen järvellä, hakkaan halkoja,
lämmittelen savusaunaa, tarkkailen lintuja ja
muita luonnonilmiöitä. Parhaita hetkiä mökillä
ovat tietysti yhteiset hetket elämänkumppanini
kanssa. Luen paljon erityisesti historiaa.
Erikoiskiinnostuksen kohteeni on PohjoisAmerikan intiaanit.” “Vaikka bluesharrastusta
on jatkunut niin soittajana kuin organisaattorina
vuosikymmenien ajan, kiitosta ei tule liian usein.
Siksi Jemma-palkinto lämmittää erityisesti
sydäntäni, varsinkin kun antajana on toinen alan
toimija, BluesLovers-yhdistys.”

Louisiana Red Ilokivi 1984, säestyshenkilöt vasemmalta oikealle Hessu Heinonen, Jouni Leino, Erkki
Lepola ja Heikki Ansa

Blues Live ! 92 Hessu-Magic Slim
photo by Jukka Pirhonen
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Teksti: Jukka Lehto
jukka.blues@elisanet.fi

					

Bluesharpun historia, osa 5:
Sonny Boy Williamson II; Alec Ford ”Rice” Miller (1899-1965)

Sonny Boy Williamson II (Alec Ford ”Rice” Miller) oli äärimmäinen ja
ristiriitainen blues-legenda. Kuolemansa aikoihin vuoteen 1965 mennessä, hän
oli kiertänyt tarpeeksi kauan ehtiäkseen soittaa Robert Johnsonin, ja uransa
loppupuolella mm. Eric Claptonin, Jimmy Pagen ja Robbie Robertsonin
kanssa. Siinä välissä hän joi paljon viskiä ja kiersi maata ristiin rastiin.
Hän oli ehtinyt antaa harpunsoiton opetusta langolleen Howlin’ Wolfille,
esiintynyt menestyvässä radioshow’ssa 15 vuoden ajan, kiertänyt Eurooppaa
suurella menestyksellä ja kirjoittanut ja esittänyt hienointa bluesia mitä ikinä oli
kaiverrettu mustille kiekoille.
Rice Miller syntyi lähellä Glendoraa Missisipissä. Hänen syntymäajakseen
on annettu 5.12. joko vuonna 1894, 1897, 1899, 1901,1909 tai 1912 kun taas hautakiveen on hakattuna
11.3.1908. Sonny Boyn passissa on syntymäajaksi kirjattu 7.4.1909.
Bill Donoghue, joka on koonnut tietoa Sonny Boysta, muistelee tohtori David Evansin kaivelleen
väestörekisteriä vuodelta 1920 josta olisi löytynyt syntymäaika 5.12.1912. Donoghue myös haastatteli Millerin
kahta sisarta, Mary Asfordia ja Julia Barneria, jotka kertoivat , että ainoa muusikko heidän sisaruksistaan,
joita oli yhteensä 21 kpl, oli heidän pikkuveljensä ”Alex”, nimi, joka esiintyy myös 1920 vuoden rekisterissä.
Hänen kuolinpäivänsäkin 25.5.1965 tuntuu olevan hieman kiistanalainen. Hautakivessä kuolinajaksi on
merkitty 23.6.1965 joka on lähes varmasti väärä.

Lapsuus ja nuoruus
Sonny Boy II vietti elämänsä ensimmäiset vuodet Sara Jonesin plantaasilla Tallahatchiessä Missisipissä,
jossa hän asui ja työskenteli isäpuolensa Jim Millerin ja äitinsä Millie Fordin kanssa 30-luvun alkupuolelle.
Hän oli Millie Fordin ja Jim Millerin poika , mutta hänen varsinainen nimensä on edelleen epäselvä, Aleck
Ford, Aleck Miller, Alex Miller, Willie Miller tai Rice Miller olivat kaikki mahdollisia, vaikkakin heidän sisarensa
kertoivat varmasti ”Rice” nimen olleen hänen lempinimensä. Hänen lapsuutensa ja murrosikänsä vuosista
ei oikeastaan tiedetä mitään, yksinkertaisesti siitä syystä, että se oli jotain josta hän painokkaasti kieltäytyi
puhumasta. Mikäli kuitenkin viina virtasi, hän oli hyvinkin halukas lörpöttelemään pitkiä ja ristiriitaisia juttuja
niistä ajoista.
Sonny Boy aloitti harpunsoiton todennäköisesti hyvin varhaisessa iässä. Siitä seuranneesta riidasta kotona
saattoi myös johtua, että Miller päätti lähteä tien päälle. Puolivälissä 30-lukua hän käytti taiteilijanimeä Little
Boy Blue esiintyessään WEBQ-radioaseman lähetyksessä Illinoisissa. Kolmekymmentäluvun puolivälissä
Miller meni naimisiin Chester Burnetin sisaren Maryn kanssa ja johdatti myös lankonsa, joka tunnetaan
paremmin nimellä Howlin’ Wolf, harpunsoiton saloihin.
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Miller matkusteli ympäri Deltaa ja pidemmällekin paikallisten tähtien, kuten Robert Johnsonin, Robert
Nighthawkin, Elmore Jamesin, Robert Jr. Lockwoodin, Honeyboy Edwardsin ja monien muiden kanssa.
Jukejointit, kadunkulmat, kauppojen edustat ja porttikäytävät toimivat tuolloin keikkapaikkoina.

Uran alku ja varastettu maine
Vuonna 1941 hänen suosionsa oli kovassa nousussa johtuen KFFA radioaseman ”King Biscuit Time”
radioshowsta, johon hänet oli palkattu esiintymään. The Interstate Grocer Company sponsoroi ohjelmaa
mainostamalla tuotteitaan, joihin kuului myös ’King Biscuit’ jauhot. Mielenkiintoinen markkinointi-idea otettiin
käyttöön. Cub Koda kirjoitti: ”Yksi kaikkien aikojen suurimmista juonista bluesin historiassa”, kuvaillen
markkinointi-ideaa jonka kehitteli Max Moore, eräs Interstate Grocerin avainhenkilöistä. Moore ylipuhui
Millerin käyttämään show’ssa nimeä ”Sonny Boy Williamson”, käyttäen näin hyväkseen paljon levyttäneen
Chicagolaisartistin John Lee Williamsonin suosiota.
Sonny Boyn karikatyyriä käytettiin ’Sonny Boy’ jauhosäkkien kyljessä, jossa hän komeili massiivisen viljan
tähkän päällä toisessa kädessään hänen luotettava harppunsa. Alkuperäisiä ’King Biscuit’ jauhoja, varustettuna
hänen näköisellään houkuttimella, saatiin näin myytyä uskomattomia määriä perheille, jotka kuuntelivat
suosittua show’ta jopa niin innokkaasti, että juoksivat pelloilta kesken työpäivän pieniin vuokraviljelijän
mökkeihinsä ehtiäkseen kuuntelemaan lähetyksen 12.15 - 12.30. Show pitää edelleen ennätystä Yhdysvaltain
historian pisimpään jatkuneena radioshow’na.

Vasemmalta: Joe Willie Wilkings kitara, Joe Willie ”Pinetop” Perkings piano, Sonny Boy Williamson
II ja juontaja Hugh Smith, James “Peck” Curtis rummut ja Houston Stackhouse kitara
King Biscuit Time ohjelmassa KFFA studiolla 1944.
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Markkinointitemppu nimenvaihtoineen näytti tuottavan ainoastaan pieniä ongelmia, niin kauan kuin oikea
Sonny Boy, syntyjään John Lee Williamson pysyi Chicagossa. John Lee oli laajasti menestynyt artisti, joka
oli levyttänyt 78- kierroksen blueslevyjä RCA/Bluebird merkille 30-luvun lopulta lähtien. Tuulisen kaupungin
asukas oli kyllä tehnyt muutamia yrityksiä hoitaakseen tilanteen, mutta kieltäytynyt matkustamasta kovin
kauas Chicagon ympyröistään, joten oli aika vähän tehtävissä hämmentävän tilanteen hoitamiseksi pois
päiväjärjestyksestä. John Lee oli myös todennäköisesti Big Joe Williamsin mielenkiintoisen päätöksen
takana levyttää huikea ”King Biscuit Stomp” 1947 ja kukapa muu kuin Sonny Boy I oli pestattu säestämään
Big Joeta tässä sessiossa. Levytys oli selvä kostoyritys, mutta yhtä selvästi se myös kasvatti Inter State
Groser’in tuotteiden myyntiä. Kitaristi Houston Stackhouse kertoi, John Lee teki ainakin yhden matkan
etelään tehdäkseen lopun nimensä väärinkäytöstä, mutta oli jäänyt epäselväksi oliko Miller käyttänyt
tuolla kertaa nimeä Sonny Boy Williamson vai mahdollisesti Williams. Nämä ongelmat kuitenkin ratkesivat
1948 kun John Lee Williamson ammuttiin kadulle ryöstäjän toimesta hänen kävellessään kotiin keikalta
Plantation nimisestä suositusta yöpaikasta Chicagossa. Milleristä tuli tuolloin hänen omien sanojensa mukaa
”alkuperäinen Sonny Boy Williamson”.

Levytykset
Loppuvuosinaan Rice väitti levyttäneensä jo 30-luvulla mutta tästä ei ole jäänyt mitään jälkiä vaikkakin useat
artistit, jotka työskentelivät Ralph Lembolle sotia edeltäneinä vuosina, muistelivat hänen olleen mukana
enemmässä kuin yhdessä sessiossa. Hänen ensimmäinen mahdollisuutensa levyttää oli ilmeisesti vähän
sen jälkeen kun Lillian McMurray löysi hänet asumasta matkustajakodista Belzonissa, Missisipissä lähellä
Jacksonia, jossa hän ja hänen miehensä vetivät menestyvää huonekalubisnestä. Vähäisellä kokemuksellaan
levybisneksestä Lillian päätti perustaa oman levymerkin, jolle tuli nimeksi Trumpet. Käyttäen nimeä Willie
”Sonny Boy” Williamson, allekirjoitti sopimuksen ja alkoi työskennellä levymerkille 1951. Yhteistyö kesti
vuoteen 1954 ja tuona aikana tuotettiin monia helmiä kuten Nine Below Zero, Stop Crying, mahdollisesti
omaelämänkerrallinen West Memphis Blues ja yksi hänen hienoimmista levytyksistään Mighty Long
Time.
Yhdessä Elmore Jamesin , Arthur Crudupin (as Elmer James), Willie Loven, Tiny Kennedyn, Jerry
McCainen ja monen muun suuruuden kanssa, Trumpet Records järjesti joitakin uskomattomia sessioita,
joista on jäänyt useita todisteita jälkipolville.
Sonny Boyn raidoillla on kuultavissa huimaa heittäytymistä, huippuunsa vietyä taitoa ja svengaavaa groovea.
Sonny Boy oli myös mukana harppunsa kanssa Elmore Jamesin Dust My Broom levytyksen toisella raidalla
Catfish Blues, jolla esiintyy mystinen Bobo Thomas. Kermana Williamsonin levytyksillä Trumpetille on
hieno ”King Biscuit Time”, joka sisältää mm. kolmentoista minuutin lähetyksen KFFA-studiolta vuodelta
1965, joka julkaistiin vähän hänen kuolemansa jälkeen.
Noihin aikoihin Sonny Boy erosi ensimmäisestä vaimostaan, joka oli Howlin’ Wolfin sisar ja avioitui Mattie
Cordonin kanssa, josta tuli kestävin ihmissuhde hänen musiikkielämänsä ulkopuolella.
Trumpet Recordsin mentyä konkurssiin 1955 McMurray myi Sonny Boyn sopimuksen Buster Williamsille
Memphisistä, joka myi sen edelleen Leonard Chessille. Palaset olivat nyt loksahtaneet paikoilleen ja
Williamson aloitti pitkän yhteistyönsä Leonard ja Phil Chessin kanssa kesällä 1955 levyttäen useita kappaleita
neitsytsessiossaan, mutta single Don’t Start Me to Talkin’ nosti hänet lopulta listoille ja Chicagon bluesnimien
joukkoon. Yhteistyö pitkäaikaisen soittokaverin Robert Jr. Lockwoodin kanssa toimi hienosti ja tuotti hienoja,
vaikuttavia levytyksiä. Joillain noista levytyksistä hänen jyrkkä ja äkäinen luonteensa tulee esiin erikoisena
lisäefektinä. Willie Dixon ja muut Chess/Checker soittajat muistelivat hänen olleen levytyksissä hyvin
usein sarkastinen ja kiukkuinen. Onneksi joku Chess-studiolla ymmärsi levytyksissä nauhalle tarttuneiden
keskustelujen merkityksen Williamsonin ja hänen tuottajansa välillä ja säilytti ne. Chessin aloittaessa ’Vintage’
LP sarjansa muutamia vuosikymmeniä sitten on kuultavissa yksi tällainen keskustelu Little Village raidalla
MCA/Chess ”Bummer Road” cd:llä. Kappaleen alkuun on jätetty vääriä aloituksia, uudelleen aloituksia ja
tuottajan ja Williamsonin kiroilua toisilleen ja mm. kinaamista kaupungin tai kylän koosta, jopa Leonardin äiti
on mukana verbaalisessa käsirysyssä. (Tästä kappaleesta legendaarinen Ry Cooder-bändi Little Village sai
nimensä. toim.huom.)
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On tärkeää huomata kuinka Sonny Boyn musiikki muuttui hänen tultuaan Chicagoon. Hänen Trumpet
levytyksiään voidaan kutsua ”down-home” tyylisiksi. Hän toimi muusikoiden kanssa, jotka olivat kasvaneet
Deltalla, jossa saivat vahvoja vaikutteita siitä mitä kuulivat.
Dudlow Taylorin ja Willie Loven pianosäestys olivat juke-joint tyylin perikuvia, kuten myös Peck Curtisin
ja Junior Blackmonin rumputyöskentely tai J.V. Turnerin tai Joe Willie Wilkinsin kitarointi. Chicagossa
muusikot joiden kanssa Williamson levytti, edustivat huomattavasti modernimpaa blues-tyyliä. Robert Jr.
Lockwoodin, joka oli kasvanut ja soittanut samalla alueella kuin Sonny Boy, soittotyyli muuttui dramaattisesti
hänen muutettuaan Chicagoon. Hän alkoi käyttää jazzille tyypillisiä tehokeinoja kitaroinnissaan, mikä
puolestaan muutti Williamsonin tyyliä levytyksillä. Sonny Boy kirjoitti edelleen musiikkia samalla innolla kuin
levyttäessään Jaksonissa mutta Sonny Boyn harpunsoitto ei näyttänyt muuttuneen. Soittaminen esim. Fred
Bellown kanssa, jonka jazzvaikutteinen rumputyöskentely toisaalta, Lockwoodin kitara, Luther Tuckerin
luoma urbaani lähestymistapa yhdessä Leonard Chessin ja Willie Dixonin neuvojen kanssa toisaalta, muutti
kuitenkin lähes kaiken ja toi musiikkiin ison kaupungin sykettä.
Musiikin tekijänä ja kirjoittajana Sonny Boy Williamson II oli epäilyksettä yksi hienoimmista, ei pelkästään
blues-kuvioissa, vaan myös yleisesti. Verrattuna hienoihin musiikin tekijöihin kuten Muddy Waters, Little
Walter tai Howlin’ Wolf, Sonny Boyn musiikki erottui joukosta selkeästi. Hän kyllä lauloi vastakkaisesta
sukupuolesta ja melkein mistä tahansa mutta hänellä oli kyky löytää aiheet kappaleisiinsa jokapäiväisestä
elämästä, joka muutoin saattoi näyttäytyä pitkästyttävänä mutta jonka hän pystyi muotoilemaan hienoiksi
sanoituksiksi. Kappaleessa Don’t Lose Your Eye, hän varoitti:
“Don’t Lose Your eye, man to spite your face.
I don’t want you to lose no eye, man to spite your face,
because the people, steady snitchin’ on you, can’t hide at no place.”
Let Your Conscience Be Your Guide, Unseen Eye ja monet muut Checker levytykset ovat järisyttäviä
esimerkkejä rikkaista kielikuvista, joita pystyy luomaan vain ihminen joka osaa kiinnittää huomionsa elämän
pikku yksityiskohtiin. Tuo kaikki tarjoiltiin höystettynä raastavalla ja voimakkaalla harpulla, joka poikkesi
suuresti tuon ajan muista Chicagolais- harpisteista. Little Walter Jacobs, Big Walter Horton ja muut tuulisen
kaupungin harpistit soittivat tuohon aikaan mikrofoneihin, jotka oli kytketty suoraan vahvistimiin. Sonny
Boy soitti laulumikrofoniin ”akustisesti”, joka sai harpun soundin sopimaan täydellisesti hänen polttavaan
lauluunsa.
Sonny Boylla oli silloin tällöin tapana hävitä kuvioista, vallankin jos näytti siltä, että keikkarintamalla oli
hiljaisempaa. Hän saattoi pakata laukkunsa ja suunnata takaisin Deltalle ja kävellä sisään KFFA studiolle ja
esiintyä lyhyitä aikoja King Biscuit radioshow’ssa vanhojen kavereidensa kanssa. Harppuvirtuoosin elämään
oli taas kuitenkin tulossa isoja muutoksia.

Eurooppa
Vuonna 1963 Sonny Boy teki ensimmäisen matkansa Atlantin yli osana American Folk Blues festivaalikiertuetta,
jolla oli mukana mm. Memphis Slim, Matt Murphy, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Lightning Hopkins ja
monia muita muusikoita. Kiertue vieraili Lontoossa, Pariisissa ja useissa euroopan kaupungeissa.
Hän soitti ja levytti yhdessä Yardbirdsien ja Eric Burdonin Animalsien kanssa. Sonny Boyta kohdeltiin
silkkihansikkain, kuten muitakin vierailevia bluesmiehiä. Taloudellisesti hän pärjäsi näillä kiertueilla selkeästi
paremmin, mutta hauskana tarinana Willie Dixon muisteli palaamistaan hotellille eräänä iltana. Heidän
kerroksessaan leyhähti kotiruuan tuoksu ja Dixon löysi Sonny Boyn vastoin hotellin sääntöjä, keittelemässä
soul foodia keittolevyllä huoneessaan, ajatuksenaan säästää muutama dollari ruokakuluissa. Williamson,
kuten monet muutkin bluesartistit, piti eurooppalaisista faneista.
Palatessaan Eurooppaan 1964 hänellä oli päällään hänelle erityisesti teetetty kaksivärinen puku, knalli, asuun
sopiva sateenvarjo ja attaseasalkku, jossa hän säilytti huuliharppujaan. Jalassa Sonny Boylla oli kyllä hyvin
kiillotetut mutta enemmän kuin kärsineet kengät. Yhdessä hänen viimeisistä levytyksistään 1964 hän lauloi
I’m Trying to Make London My Home, Hubert Sumlinin avustaessa kitarassa.
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Sonny Boy ei ollut ainoa bluesmies, joka koki eurooppalaisen ilmapiirin houkuttavaksi; Champion Jack
Dupree, Eddie Boyd, Memphis Slim ja moni muu jäivät asumaan Eurooppaan. Williamson meni jopa
niin pitkälle, että haki britannian kansalaisuutta, mutta joutui palaamaan kotiin todennäköisesti viisuminsa
umpeuduttua. Joten saatuaan niin paljon menestystä Euroopassa hän lähti takaisin lapsuutensa Missisippiin
Deltalle. Paikkaan johon hän oli palannut niin usein elämänsä aikana hänet parhaiten tuntevien ihmisten,
kuten Stackhousen ja Peck Curtisin luokse.

Kotiinpaluu

Monien oli hyvin vaikea käsittää, että Sonny Boy oli vieraillut
Euroopassa ja nähnyt Eiffel tornin, Big Benin ja monet muut maamerkit
ja jopa levyttänyt siellä. Joillekin oli yhtä uskottavaa, jos hän olisi
kertonut käyneensä Marsissa. Niille jotka olivat nähneet hänet
kulkemassa ympäriinsä ja soittamassa juke-jointeissa oli jopa vaikea
käsittää, että hänestä oli tullut sankari ja korkeasti arvostettu bluesartisti toisessa maanosassa, riippumatta siitä kuinka tyylikkäältä hän
näytti käsintehdyssä eurooppalaisessa puvussaan.
Nyt, kierreltyään kulkurina kolmekymmentä kummallista vuotta ja
soitettuaan arvostavalle yleisölle ympäri Eurooppaa, oli Sonny Boylla
todella hyvä syy palata Deltalle; hän oli tullut kuolemaan. Hän värväsi
avukseen vanhoja ystäviään, kuten Houston Stackhousen ja Peck
Curtisin, kuljettamaan häntä kaikissa sivuteiden paikoissa, joissa hän
oli poikasena viettänyt aikaansa, joskus muistaen vanhoja ystäviä ja
joskus vain kuluttaen iltapäivän kalastellen jokitörmällä.
Kun entinen bändikaveri Ronnie Hawkins oli soittamassa alueella yhtyeensä The Hawksin kanssa, he
etsivät Sonny Boyn käsiinsä ja viettivät kokonaisen yön säestäen häntä juke-jointissa. Koko tuon yön ajan
Williamson joutui syljeskelemään vieressään olevaan kahvipannuun. Robbie Robertsonin poistuessa lavalta
tauon aikana, hän huomasi kannun olevan täynnä verta.
Toukokuun 25, 1965 Curtis ja Stackhouse odottelivat KFFA studiolla Sonny Boyta päivittäiseen King Biscuit
lähetykseen. Kun Williamsonia ei kuulunut, Curtis lähti radioasemalta matkustajakotiin, jossa Sonny Boy
asusteli, vain löytääkseen hänet vuoteesta ilmeisesti sydänkohtaukseen kuolleena.
Sonny Boy Williamson II haudattiin Whitfieldin hautausmaalle Tutwilerissa Missisipissä. Suuri joukko ihmisiä
oli saattamassa häntä haudan lepoon. Kuten Houston Stackhouse sanoi, ”He was well thought of through
that country”.
Sonny Boy valittiin Blues Foundation Hall
of Fameen vuonna 1980.

14

Tärkeimmät levytykset:
One Way Out, Don’t Start Me Talking, Cross My Heart, Nine
below Zero, Eyesight to the Blind, Help Me, Mighty Long
Time, Cool, Cool Blues, Come On Back Home, Stop Crying,
Eyesight To The Blind, West Memphis Blues, I Cross My
Heart, Crazy About You Baby, Nine Below Zero, Might Long
Time
She Brought Life Back To The Dead, Stop Now Baby, Mr.
Downchild, Sonny Boy’s Christmas Blues, Pontiac Blues,
Too Close Together, Radio Program (KFFA), Dust My Broom

Lähteet:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sonny_Boy_Williamson_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonny_Boy_Williamson_II
http://www.bluesworld.com/GDWSonnyboy.html
http://www.sonnyboy.com/
Craig Ruskey: “Mighty Long Time”
The Story of Sonny Boy Williamson
http://www.bluesharp.ca/legends/sboy2.html
http://www.celticguitarmusic.com/Harmsb2.htm
http://www.bluesnews.fi/bluestahdet_sonnyboywilliamson.
htm

...ja Sonny Boy Williamson II livenä:
				
http://www.youtube.com/watch?v=tXr6pS-79m8
http://www.youtube.com/watch?v=Q0rRvfwrrGc
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Teksti: Jari Kukkonen
j.t.kukkonen@gmail.com

Tässä BluesLove-lehden numerossa alkaa uusi 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. Ajattelin aloittaa
sarjan kirjoittamalla itseeni valtaisan vaikutuksen tehneestä cd-levystä:

Fred McDowell: Amazing Grace, Mississippi Delta spirituals
by the Hunter’s Chapel Singers of Como, Mississippi
1. Jesus Is On The Mainline 2. When I Lay My Burden Down 3. I’m So Glad I Got Good Religion
4. Going Over The Hill 5. I Know I’ve Been Converted 6. Just A Little More Faith
7. Back Back Train 8. You Got To Move 9 .Jesus Gonna Make Up My Dying Bed
10. Amazing Grace 11. Keep Your Lamp Trimmed & Burning 12. Tell The Angels
13. When You Come Out Of The Wilderness 14. The Lord Will Make A Way
15. It’s A Blessing 16. This Little Light Of Mine
The Hunter’s Chapel Singers: Annie Mae McDowell, Fannie Davis, Grace Bowden, James Collins: vocals,
Fred McDowell: vocals, guitar
Produced by Pete Welding, recorded by Pete Welding & Norman Drayton, Chicago, Feb. 6, 1966
Bluesin ja gospelin yhtäläisyydethän menevät varsin usein niinkin pitkälle, jotta siinä kohtaa, missä lauantaiiltana laulettiin “baby”, sunnuntai-aamuna lauletaan “God”, musiikin säilyessä muuten tismalleen samana, ja
nuo yhtäläisyydet toki olivat aina mukana myös Fred McDowellin musiikissa. Ennen tätä ”Amazing Grace”
levyä Fred oli jo levyttänyt yhdessä vaimonsa Annien kanssa levyn nimeltä ”My Home Is In The Delta”,
jolla blues ja gospel yhdistyvät jo varsin mainioin tuloksin, mutta useamman laulajan mukaan ottaminen
nostaa tällä levyllä tuon synteesin vielä ihan uusiin sfääreihin. Niin Fred McDowellin musiikista, kuin varsinkin
gospel-musiikista usein löytyvää keveyttä ja iloa tältä levyltä ei juurikaan löydy. Tämän levyn voima kumpuaa
pikemminkin siitä, varsinkin lauluosuuksien osalta, että vaikka ajat ja asiat olisivat kuinka synkkiä ja kovia,
jaksetaan uskoa siihen että parempaakin voi olla löydettävissä.
Suuresti kunnioittamani ja arvostamani musiikkitoimittaja Kai
Kiviranta puhuu usein bluesmusiikin legendaaristen esittäjien
yhteydessä ”valtavasta sisäistä voimasta”, joka esittäjistä ja
heidän musiikistaan välittyy, ja minusta harvalla kuulemallani
levyllä tuo voima välittyy niin hyvin, ja niin suurena, kuin tällä
levyllä. Jos sellaisesta hirmuteosta, kuin mikä afrikkalaisten
laivaaminen orjiksi Amerikkaan oli, pitää jotain hyvää löytää,
”Synkimmässäkin pilvessä on hopeinen reuna”-periaatteella,
ehkäpä se parhain asia on musiikki, jota syntyi afrikkalaisten
yhdistellessä omaan musiikkiinsa muita kuulemiaan
musiikkityylejä. Amazing Grace levyssä on paljon hyvin
afrikkalaista, mutta kuitenkin myös paljon sellaista, joka syntyi
vasta kun afrikkalaisten musiikkiperintöön yhdistyi heidän
Amerikassa kuulemiaan ja oppimiaan asioita. Lopputulos on
vaikuttavuudessaan ehdottomasti sitä luokkaa, jotta tämän
levyn haluaisin ottaa mukaani autiolle saarelle.
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Teksti: Jari Kukkonen
j.t.kukkonen@gmail.com

Willie Brown

1920- ja 1930-lukujen legendaarisia bluesmuusikoita käsittelevä juttusarjani jatkuu edellisessä BluesLovelehdessä olleen Tommy Johnson-juttuni linjalla siinä mielessä, että taaskin aiheena on valitettavan vähän
tunnettu muusikko: Willie Brown. Jos kerran suuresti kunnioittamani ja arvostamani musiikkitoimittaja Kai
Kivirantakin sanoo jotta: ”Kaikkien aikojen paras blueslevy on mielestäni vuonna 1927 levytetty Willie
Brownin Future Blues”, niin kyllähän Willie Brown on juttunsa ansainnut. Suurelle yleisölle Willie Brown lienee
tullut tutuimmaksi Robert Johnsonin ”Crossroads”-kappaleen sanoista: ” You can run, you can run, tell my
friend Willie Brown, that I got the crossroad blues this morning and Lord, I’m sinkin down”. Johnson nimesi
Brownin myös henkilöksi, jolle haluaisi kuolemastaan ilmoitettavan.
Willie Lee Brown syntyi Clarksdalessa, Mississippissä, 06. 08.1900. Hän eli käytännössä koko elämänsä
ajan eri puolilla Mississippiä. Brown meni naimisiin Josey Mills nimisen kitaristin kanssa noin vuonna 1911,
siis vain noin 11-vuotiaana! Huolimatta useammankin tutkijan suuresta työstä, Brownin 1920-luvun vaiheista
on löytynyt harmillisen vähän tietoja. Joskus 1920-luvun mittaan Brown tutustui Charley Pattoniin, alkaen
esiintyä hänen kanssaan ja myöhemmin heidän seuraansa liittyi myös Son House. Vaikka Brown olikin mainio
laulaja ja upea soittaja ihan ”omillaankin”, varsinkin toisten muusikoiden mielestä hän oli parhaimmillaan ns.
”kakkoskitaristina”, useimmiten laulua ja/tai slide-kitaraa rooleja hoitelevan pääesiintyjän säestäjänä. Siitä
miten Brown soitti ”taustalla” vaikkapa Pattonin ja Housen levytyksissä otti vaikutteita yhteissoittoonsa mm.
sellainen klassinen kitarakaksikko kun Muddy Waters ja Jimmy Rogers.
Luultavasti helpoin tapa saada käsiinsä Willie Brownin legendaariset 1930-luvun levytykset ”Future Blues
” ja ”M&O Blues” ( + samalla hankkia runsaasti muutakin loistavaa musiikkia ) lienee JSP-levymerkin
julkaiseman Charley Pattonin ”Complete Recordings 1929 – 1934” viiden cd:n boxin ostaminen. Boxin kaksi
viimeistä cd:tä nimittäin sisältävät kokonaisuudessaan erään kaikkien aikojen legendaarisimmista delta blues
levytyssessioista: vuoden 1930 toukokuun lopulla (tai kesäkuun alussa, lähteestä riippuen) Graftonissa,
Wisconsinissa tallennetun session, jossa mm. Son House levytti kaksiosaiset mestariteoksensa ”My Black
Mama” ja ”Preachin`Blues”. Sessiossa tallennettiin lisäksi Louise Johnsonin ja Charley Pattonin levytyksiä.
Noilla Pattonin levytyksillä Willie Brown soitti toista kitaraa, ja ne ovatkin ehkä upeimpia delta blues kitaraduolevytyksiä ikinä, niin hienoa Pattonin ja Brownin yhteissoitto on! Mitä tulee Brownin muihin soololevytyksiin,
valitettavasti neljästä muusta Brownin levyttämästä kappaleesta ei ole meidän päiviimme asti säilynyt tallessa
yhtään kopiota.
Pattonin kuoleman jälkeen Brown jatkoi keikkailua Son Housen kanssa eri puolilla Mississippiä. Brownin
viimeinen soololevytys on “Make Me a Pallet on the Floor”, jonka taltioi Alan Lomax kesällä 1941 Kongressin
kirjastolle tehdyillä “kenttä-äänityksillä”. Lomax taltioi samaan aikaan Son Housea usemmankin levytyksen
verran, ja Housen taustalla soitti kerrassaan mainio bändi: Willie Brown soitti kitaraa, Fiddlin’ Joe Martin
mandoliinia, ja Leroy Williams huuliharppua.
Willie Brown kuoli sydänsairauteen Tunicassa, Mississippissä, 30.12.1952. ja hänen kuolemansa jälkeen
Son House sanoi jotta: “ Well, sir, all my boys are gone “ , lopetti soittamisen ja liittyi kirkkoon. House alkoi
soittaa uudestaan vuonna 1964, mutta se on jo oman juttunsa aihe se.
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Teksti: Marko Aho
jemmari@gmail.com

Pete Gage: Tough Talk
Britanniasta lähtöisin oleva pubrock on perinteisesti nauttinut
Suomen juurimusiikkipiireissä vankkaa kannatusta. Sinälläänhän
tuo ei ole mikään ihme, koska jo itse termi yhdistää kaksi
täkäläiseen makuun sopivaa asiaa oivalla tavalla – vähän
samanhenkisesti kuin vaikkapa saunaolut.
Musiikkityylin kiistaton pioneeriyhtye Dr Feelgood jätti jo yli
kolmekymmentä vuotta sitten niin vahvan jäljen rock and rollin
historiaan, että vielä tänä päivänäkin maailmalta löytyy laumoittain
heidän viitoittamallaan polulla rokkaavia “valelääkäreitä”.
Myös Feelgoodin viimeisimmät kokoonpanot ovat saaneet
valelääkärituomioita osakseen, koska mukana ei ole enää
ainoatakaan alkuperäisjäsentä. He ovat joka tapauksessa
osa jatkumoa ja hyväksyntänsä viralliselta taholta saaneet,
joten kyllähän hyvälle rokkibändille aina tilaa on. Sitä paitsi
rumpujakkaralla on toisinaan vielä nykyäänkin nähty alkuaikojen
kannuttaja Big Figure tuuraushommissa.
Suomalaisista bändeistä näyttävimmin Feelgoodin ja yleensä
pubirockin perinnettä on ylläpitänyt Doctor´s Order. Teppo
Nättilän, Archie Hämäläisen ja Kimmo Oikarisen kova kolmikko
on tahkonnut rokettirolliaan uutteraan tahtiin ympäri Suomea.
Tämän lisäksi Nättilä oli mukana jokunen vuosi takaperin
ilmestyneen, jättimäisen Feelgood -historiikin “From Roxette To
Ramona” kirjoittajatiimissäkin.
Nämä Toisenlaiset Tohtorit ovat tehneet muutenkin kansainvälistä
yhteistyötä. Esimerkiksi Feelgoodinkin innoittajana toimineen The
Piratesin kanssa he soittivat vuosituhannen alkupuolella useita
kimppakiertueita Suomessa. He ovat myös julkaisseet brittimerirosvojen kanssa yhteislevyjä, jotka ovat saaneet osakseen
ihan mukavasti huomiota – jopa yleensä niin penseässä
suomalaismediassa.
Ensin vuonna 2007 syntyi kitaristi Mick Greenin kanssa cd nimeltä
“Cutthroat And Dangerous”. Piratesin basisti/laulaja Johnny
Spence vieraili sillä laulamassa yhden raidan. Sen jälkeen on
yhteistyö Spencen kanssa syventynyt ja sen seurauksena on
ilmestynyt jo kaksikin pitkäsoittoa. “Full Throttle No Brakes”
näki päivänvalon 2009 ja “Hot And Rockin´” viime keväänä.
Ensimmäisen levyn pontimena olivat Greenin kiireet muun
muuassa Van Morrisonin bändin kanssa ja niistä seurannut
Spencen joutilaisuus. Sittemmin Piratesin tarina on harmillisesti
päättynyt Greenin parin vuoden takaiseen kuolemaan ja Doctor´s
Orderista on tullut Spencen ykkösbändi.
Vähemmälle huomiolle jääneitä, mutta yhtä lailla kiinnostavia,
tohtorisisältöisiä projekteja ovat olleet viime keväänä ilmestynyt
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Little Miss Rock and Roll feat. The Fintones -levy, sekä nyt tarkempaan tutkailuun otettava Pete Gagen
viimevuotinen cd “Tough Talk”. Näitä levyjä yhdistää myös se seikka, että molemmissa puuhamiehenä on
toiminut rumpali/tuottaja Juha Takanen.
Little Miss Rock And Roll nimen takaa löytyy australialaissyntyinen, sittemmin Ruotsiin päätynyt Jane Kitto.
Räyhäkkäämmän materiaalin esittäjänä tutuksi tullut laulajatar esittää suomalaisbändin säestyksellä varsin
perinteistä rock and rollia. Tohtoreita kokoonpanossa edustaa Archie Hämäläinen.
Pete Gage on puolestaan brittiläinen pitkän linjan rhythm & blues -muusikko. Tämä karheaääninen pianisti/
laulaja/huuliharpisti hyppäsi todella suuriin saappaisiin liityttyään Lee Brilleauxin tilalle Dr Feelgoodin
solistiksi vuonna 1995. “Brillo” oli jo pitkään ollut bändin ainoa perustajajäsen ja hänen kuoltuaan pidettiin
yleisesti itsestäänselvyytena sitä, että hänen myötään myös Feelgood lakkaa olemasta. Tarinan mukaan
hän kuitenkin testamenttasi bändin, jo vuodesta 1983 lähtien mukana olleelle, rumpali Kevin Morrisille ja
solistiksi valikoitui Gage. Morrisin luotsaamana Feelgood jatkaa edelleenkin uutteraa kiertämistään, mutta
Gage jättäytyi pois bändin keulilta vuonna 1999.
Gagen lailla myös tällä levyllä soittava Gypie Mayo on aikoinaan heittäytynyt varsin saman tyyppiseen
tohtorinvirkaan. Hän liittyi Feelgoodin miehitykseen Wilko Johnsonin tilalle vuonna 1977. Siihen saakka (ja
vielä tänä päivänäkin) bändin leimaavin elementti oli nimen omaan ollut Wilkon yksinkertaisen tehokkaasti
sahaava kitarointi, joten millään muotoa helppo homma ei liene ollut tyyliltään bluesahtavamman Mayon
hänen tilalleen loikata.
“Tough Talk” -levyllä on Gagen ja Mayon lisäksi äänessä siis joukko suomalaisia taitajia. Juha Takanen hoitaa
rummut ja soittaa sen lisäksi haitaria säveltämällään zydecotyyppisellä raidalla “No Other Woman (But The
One From Louisiana)”. Bassoa soittaa Teppo Nättilä yhdeksällä piisillä, Gypie Mayo yhdellä ja loput hoitaa
Teuvo Lampinen. Kitarassa kuullaan Hämäläisen ja Mayon lisäksi Hannu Pikkaraista ja Arto Mäkelää.
Gage on mainio pianisti, todella rapeaääninen laulaja ja suorasukainen huuliharpisti. Myös lauluntekijänä
hän on ilmeisen tuottelias. Viiteentoista piisiin mahtuu vain kolme lainaa. Niiden lisäksi yhden on säveltänyt
Takanen ja kaikki muut ovat kokonaan Gagen omaa käsialaa.
Aivan kuten pubrock oli enemmänkin asenne- kuin musiikkityylilähtöinen kokonaisuus, niin myös “Tough Talk”
sisältää juurevaa meininkiä monipuolisesti. Mickey Juppilta lainattu “Standing At The Crossroads Again”
tulkitaan tuttuun tyyliin ränttätänttänä, “No Other Woman” on Balham Alligatorsin mieleen tuova zydecopala
ja Fats Dominon laulukirjasta kotoisin oleva “Let The For Winds Blow” menee melko lailla countryksi.
Pääpaino pysyy kuitenkin rullaavassa pianovetoisessa boogiessa ja bluesissa. Soitto rokkaa ja rollaa kautta
levyn mainiosti, mutta aavistuksen Feelgoodia leppoisammin.
Archie Hämäläinen on kiistatta tämän maan kovimpia rokkikitaristeja, eikä homma Mayonkaan kaadu – päin
vastoin. Häneltä kuullaan esimerkiksi oivalliset soolot parilla yleistä linjaa laventavalla raidalla. “Other Side
Of The Street” hilaa tunnelmia jatsin suuntaan, aiemmin mainitun Fats Domino -lainan ollessa countryyn
kallellaan. Molempiin löytyy Mayon kitarasta soveliaat mausteet.
}
Kokonaisuutta sävyttävät myös pari hitaampaa laulua.
Pianostrolli “Sweet Mercyn” lisäksi tunteikas “Victim Of Love”
rauhoittaa tunnelman hienosti. Siinä etenkin Hannu Pikkaraisen
slidekitarointi on erityismaininnan arvoista. Yksinkertaisen
tyylikkäässä soolossa on juuri oikeat äänet oikeilla paikoilla –
ei mitään liikaa tai liian vähän.
Levyn päätöksenä kuullaan kaksi verevää rokkia.
Kahdeksankymmentälukuisen Feelgoodin mieleen tuova “Livin
In My Sin” kertoo hauskasti “sen oikean” paheen etsimisestä ja
löytämisestäkin. “Do Some Rock ´N´ Roll” pitäytyy puolestaan
otsikkonsa mukaisesti perusasioiden äärellä. Tämän
seurauksena Pete Gagen “Kovaa puhetta” viidentoista piisin
verran kuunneltuaan jää mieleen soimaan “Let´s do some rock
´n´roll” ja sehän se on mitä mainioin idea!
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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!

Herlin Riley - Second line style

http://www.youtube.com/watch?v=zBvtWqpvo9Q&noredirect=1

B.B. King - How Blue Can You Get / Just a Little Love
http://www.youtube.com/watch?v=ZhKpaAzOG5E&feature=share

Fleetwood Mac - I’ve Got A Mind To Give Up Living/ All Over Again
http://www.youtube.com/watch?v=IxgY9eEFiYM&feature=related

Albert King – I´ll play the blues for you

http://www.youtube.com/watch?v=wdDRCIEEZ3w&feature=related

Paul Butterfield on David Letterman 1985 Late Night

http://www.youtube.com/watch?v=hS_x1A4LXCM&feature=share

Hop Wilson & His Chickens - Chicken Stuff
http://www.youtube.com/watch?v=us-xpmrcb7Q

Bobby “Blue” Bland - Ain’t That Loving You “70s

http://www.youtube.com/watch?v=LULN59DmVf0&feature=share

Freddie King - I’m Tore Down (Live At The Sugarbowl 1972)

http://www.youtube.com/watch?v=xdlj2-RtwB0

William Clarke Plays Guitar

http://www.youtube.com/watch?v=Clo6A2KxAh8&feature=related

Lazy Lester - “Im a Lover Not a Fighter ‘ Antone’s Record Shop 2011
http://www.youtube.com/watch?v=JhVrnLVWZec

Rev. John Wilkins - “You Can’t Hurry God” - 2011 North Mississippi Hill Country Picnic
http://www.youtube.com/watch?v=i30YkjZDsXU&feature=related

Harlem Hamfats - Weed Smoker’s Dream

http://www.youtube.com/watch?v=uyjW8FTGxbI&feature=related

Cab Calloway - Smoke a reefer

http://www.youtube.com/watch?v=_FyV4H3nbAg&feature=related

Jimmy Z and the ZTribe - Li’l Hurricane (Live)

http://www.youtube.com/watch?v=jAChuYr5YZc&feature=share

One String Sam - I need a hundred dollars
http://www.youtube.com/watch?v=IQlAYfUtzh4

Lightnin Hopkins – Last night blues - Take A Trip With Me
http://www.youtube.com/watch?v=67gNWxHV0gk&feature=share

Fabulous Thunderbirds - 1980 Wiesbaden Germany (Full Concert!) http://www.youtube.com/

watch?v=ZwUZkYLHj-g
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Mighty Joe Young - Sufferin’ Soul

http://www.youtube.com/watch?v=RTULRRjjZa0&feature=share

Muddy Waters in Chicago – 1963

http://www.youtube.com/watch?v=3fJWt-_zjLs&feature=share

Hop Wilson - Merry Christmas Darling
http://www.youtube.com/watch?v=UjxQB4lg4z0

Fenton Robinson – Somebody loan me a dime

http://www.youtube.com/watch?v=YYHV7S30A2Q&feature=share

Junior Wells - The Hoodoo Man (1966)

http://www.youtube.com/watch?v=qadHhQLZ_1g

Blues for peace
http://www.bluesforpeace.com/music.htm

seuraavasta BluesLove-lehden vakiovinkkilinkistä voi kuunnella mm. blues & rockkonsertteja; 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/

Vuosittain ilmestyvä
tilattavissa tästä

Blues-kalenteri

on

http://bluesimages.com/
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Muita blueshengen nostattajia:


Bluesministeri

BluesLovers T-paidat TAAS 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.

Ladyfit

Ladyfit

punainen

sininen

Hinta 20 / 15 Eur
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Jäseneksi liittyminen kannattaa aina.

7 (2/2011)

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
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Kuvat:			

Jyrki Kallio ja Google -kuvahaku jollei 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:		

Hessu Heinonen, kuva Jyrki Kallio.
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