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Årsberättelse Dusty Road Blues 2011 
 
Föreningen har haft ett hektiskt år och mycket tid och kraft har lagts vid 
genomförandet av Dusty Road Blues Festival 2011. Styrelsen är mycket nöjda 
med själva genomförandet och all hjälp ni medlemmar bidragit med, men tyvärr 
blev festivalen ett ekonomiskt bakslag. Orsaken till detta ligger till största 
delen på att antalet besökare blev ungefär hälften av vad vi hoppats och trott 
på. Till viss del också på att vi hade alltför många artister. Detta år skar vi 
annars ned kraftigt på utgifterna genom att hålla festivalen i Folkets Park.  
 
Vårt första arrangemang 2011 var den 
finska trion Honey B & the T-Bones som 
besökte oss i början av mars. De som 
hade förväntat sig ”blues-standards” 
kanske blev något överraskade, men de 
som gillar färgstark musik som sticker ut, 

fick sig en rejäl 
portion hårdkokt 
blues.  
 
1:a april kom värmlänningarna T-Bear & the Dukes of 

Rhythm till Tidaholm och sopade banan med den dansanta 
delen av publiken på Lilla Bryggeriet.  
 
3-5 juni var det så dags för 
festival. Det var till och med så att 

den tjuvstartade den 2:e juni på Lilla Bryggeriet. Bland 
storheterna kan nämnas namn som Zakyia Hooker , Li'l 

Ed och Jimmy Z. Därtill en uppsjö intressanta band 
och artister från hela Sverige. Minns Bottleneck John 
som spelade slidegitarr kompad av en traktor på Gamla 
Torget.... Fantastiskt väder hade vi och Jammet på 
Hotellet var svettigt både kroppsligt och musikaliskt. 
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Tidigare har vår ordinarie spellokal varit Lilla Bryggeriet, 
men i och med det goda samarbetet med Tidaholms 
Stadshotell under festivalen, bestämde vi oss för att i 
fortsättningen förlägga spelningarna där. Först ut blev 
Jan Gerfast & the Texas Connection. Som uppvärmning 
fick vi höra Karlsson Broberg Trio samt Prognos. 
Restaurangen serverade Cajun-buffé och doften av 
Jambalaya kanske fick en och annan att känna sig som om 
de satt i Louisianas sumpmarker denna fuktiga och varma 
kväll. I princip var det endast avsaknaden av alligatorer 
som gjorde skillnad.... 

 
Med mycket kort varsel fick vi till en spelning 
med Svend Berg Band från Norge. Tyvärr var 
det få som fick se denne mycket begåvade 
musiker (ca 60 besökare) men vi som gjorde 
det gick hem helnöjda den kvällen. 
 
Underground Blues Band från Mariestad 
gjorde bra ifrån sig på festivalen så det föll 
sig naturligt att ge dom en spelning i slutet av 
oktober. Tyvärr låga besökssiffror denna gång 
också men det blev ändå en mycket trivsam 

kväll på Hotellet. 
 
Desto fler besökare kom på Jul-
Bluesen med Skybenders Blues 

Band & Virginia Pihlblad. Fullsatt!! 
Och vilket drag det blev. Intro-
tävlingen satte fart på publiken och 
sen var det inte lugnt förrns sladden 
drogs ur strax efter klockan ett. 
Detta koncept med mat, tävling och 
konsert visade sig rejält uppskattat 
och lär köras i repris. 
 
Under året har hållits:  
9 ordinarie styrelsemöte 
7 festivalmöte 
6 konserter 
1 festival 


