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Hej! 
 
Ett år har gått och det är dags för årsmöte igen! 
Härmed kallas du därför till årsmöte för Dusty Road Blues Tidaholm! 
 

• Plast: Blueshyddan (fd Bergshyddan Hellidsberget Tidaholm) 
• Tid: Lördag 23 februari kl 16:30 
• Erforderliga dokument för årsmötet såsom Ekonomisk berättelse, 

Dagordning och Revisionsberättelse kommer att läggas ut på hemsidan från 
och med lördagen den 9 februari 2013. Likaledes kommer dokumenten finnas 
i pappersform vid årsmötet.* 

 
Efter årsmötet serveras våfflor och kaffe. 
19:00 Marcus Svensson på scen 
I pausen serveras korv, bröd och dryck 
21:00 Marcus Svensson  
 

Mycket Välkomna! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Om ni önskar få dokumenten i pappersform kan vi skicka dom till er! Kontakta i så fall vår 
sekreterare Inger Hannu på telefon: 0708-85 92 02 
 

 
Marcus Svensson 

Eget material varvas med gamla klassiker såväl som 
mer bortglömda artisters låtar. Två av de största 
inspirationskällorna är blueslegenderna Robert 
Johnson och Son House och liksom den senare 
använder också Marcus en National resonatorgitarr 
från 30-talet till sina bottlenecknummer. 
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Årsberättelse Dusty Road Blues 2012 
 
Detta året skulle visa sig bli ett riktigt styrkeprov för föreningen. När vi 
passerade årsskiftet 2011/2012 hade föreningen ett ekonomiskt underskott på 
omkring 111 000 kr. Vi bestämde oss för att beta av skulden så fort vi bara kunde 
och vid årsskiftet 2012/2013 så var faktiskt hela skulden betald. Därtill har vi ett 
överskott på omkring 40 000 kr. Detaljerad ekonomisk redovisning finns att hämta 
på hemsidan samt kommer att finnas tillgänglig på årsmötet.  
Hur gick då detta till? 
  
Årsmöte: 
Vi startade året med att hålla årsmöte i Conny Nordström och hans MC-polares 

fina lokal. Föreningen fick en ny ordförande, 
Ingela Backman, efter den avgående Per 
Wiklund. Efter avklarat årsmöte visades filmen 
"Blues Traveling", 
en reseskildring 
från amerikanska 
södern gjord av 
Micke Holmström. 

Senare på kvällen spelade "Fat Back Betty" på 
Stadshotellet.  
 
Påskblues 

Den 6:e april skulle det vara 
vår enligt almanackan, men 
utanför fönstren var det fullt 
snökaos denna Långfredag. 
Inget verkade dock stoppa 
besökarna att komma till 
PåskBluesen på Stadshotellet. 
Vi njöt av "Hank Williams 
Tribute" innan det bjöds till 
påskbuffe. Därefter hölls en 
mycket minnesvärd 
introtävling innan Yellowcats 

steg upp på scenen. Lite rockabillymusik går alltid hem även om det var blues som 
utlovats denna kväll. Sist ut var Patric Carlsson från Bluebirds, kompad av 
Skybenders Bluesband. Sammanfattningsvis en "sketlöckad" långfredag. 
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Festival 2012 
Framåt maj började det pirra i festivalnerverna hos oss alla som var inblandade i 
årets festival. Hur skulle det bli i år? Vi bestämde oss för att hålla festivalen lite 
tightare och i något mindre skala än tidigare år. Därför förlades festivalen på 
Tidaholms Stadshotell. Vi lyckades få till ett bra program med idel nordiska 
artister. Kanske var det lite kallt framåt småtimmarna och kanske kunde det 
kommit lite mer besökare på fredagen, men trots detta så blev festivalen kanonbra. 
Fullsatt på lördagen och ett jädra röj framför scenen, bra Torgblues på dagen och 
ett härligt JAM. Ekonomiskt blev festivalen riktigt riktig bra och det var ju precis 
vad vi behövde. 

 
 
Blueshyddan 

Under våren och sommaren diskuterade vi möjligheten att 
kunna ha en ordentlig blueslokal där vi skulle kunna ha 
riktiga fester och spelningar. Vi nosade upp att 
Bergshyddan stod tomt och att detta kanske skulle kunna 
vara något för oss. Så blev det till slut och den 15:e 
september invigdes "Blueshyddan" med workshop, varm 

korv och ett riktigt JAM. Under workshopen gavs medlemmarna möjlighet att tycka 
till om föreningens verksamhet och hur föreningen skall jobba framledes. Många 
bra förslag kom in och detta finns redovisat på hemsidan för den som är 
intresserad.  
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Thomas Grahn Blues Band hörde av sig i 
september och frågade om dom fick komma och 
göra en spelning hos oss. "Självklart" sa vi och 
resultatet blev en helkväll i Chicagobluesens 
tecken i början av oktober. Det blev riktigt tight 
framåt småtimmarna och Thomas visade att han är 
en av de större munspelarna i Sverige.  
 
 
Julblues 
Eftersom förra årets Julblues blev så in i helsefyr 
lyckad, var det inte svårt att besluta om en repris 
på denna. Skybenders värmde upp oss i baren innan 
maten, Lena sjöng och spelade medan vi åt och 
efter julbuffén kom den i bluessammanhang helt 
okände Börje Bappelsin fram ur gömmorna och 
körde sin show. Han bjöd faktiskt på en blueslåt, men det var kanske inte det som 
var behållningen av hans framträdande. När Börje släckt ner scenbelysningen 
förflyttades hela festen till nedervåningen och Moa Blücher Blues Band äntrade 
scenen. Blå Skåpet avlöste och gav oss en dos tung blues på svenska. Hotellet var i 
princip fullsatt och återigen blev det klirr i kassan för föreningen.  
 

 
 
 


