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Årsberättelse Dusty Road Blues 2013 
 
Årsmöte: 
...hölls i Blueshyddan på Hellidsberget den 23 februari. 
Ingela Backman avgick som ordförande och lämnade klubban 
till Jan-Yngve Ekstedt. Marcus Svensson underhöll med 
akustiska gitarrer och passande musik. 
 
 
Påskblues 
På långfredagen anordnades sedvanlig 
PåskBlues på Tidaholms Stadshotell. 
Konceptet var som brukligt Mat Dryck & Bra 
musik även denna påsk och först ut på 
scenen var en för kvällen specialkomponerad 
sextett, Easter Highland Band, bestående av 
Anna Gustavsson, Peter Höglander, Thord 
Larsson Micke Israelsson, Jacob Nilsson och 
Otto Nygren. Efter att dom rivit av ett 
antal fantastiska bluestolkningar gavs det 
plats på scen för kvällens huvudband Thomas 
Grahn Blues Band. Thomas kan verkligen 
leverera riktigt bra Chicagoblues och vi 
minns även Thomas Hammarlunds (antagligen 
Sveriges bästa bluesgitarrist) bländande 
gitarrspel. 
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Festival 
Första helgen i juni var det så dags för föreningens 4:e bluesfestival. Platsen var 
Tidaholms Stadshotell och vädrets makter stod oss bi. Fredagen startades med 
Sveriges än så länge okrönta bluesdrottning Lisa Lystam och avslutades med Sven 
Zetterberg kompad av Trickbag. Lördagen bjöd på torgblues och traditionsenligt 
JAM. Detta år med två Tidaholmsband på scen. Först ut på jamscenen var 
Bäckstage Blues Band följt av Moa Blücher Blues Band. Kvällen inleddes med ett lite 
souligare inslag i form av bandet Blue Mind & the Soulful Horns och avslutades av 
Mats Ronander. Allt inramat av vackert väder och fantastisk publik. 

 
 
Sommarfest 

Sista dagen i augusti anordnade föreningen en 
medlemsfest i Blueshyddan. Bäckstage Blues Band och 
Moa Blücher Blues Band stod för musiken och till 
tonerna av detta åtnjöts grillad mat och kall dryck. 
Framåt småtimmarna 
jammades det en hel 
del också. Besökarna 
verkade nöjda när de 
letade sig hem 
genom den kolsvarta 
skogen på 
Hellidsberget... 
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Steam Regulators och Moa Blücher Blues Band 
Den 18:e oktober spelade Steam Regulators och Moa Blücher Blues Band på Lilla 
Bryggeriet. Kvällen inledde med en akustisk sättning av MBBB för att sedan 
fortsätta med Steam Regulators. Som avslutning på kvällen fick vi höra Moa och 
hennes band i full sättning. Sammanfattningsvis blev det en hellyckad kväll på Lilla 
Bryggeriet. 
 
Julblues 
Den 7:e december hölls Julblues på Tidaholms Stadshotell. Det hade dukats upp 
med julbuffé och det bjöds på glögg. Snön yrde utanför väggarna och tomten 
jobbade för fullt med att slå in råsaftscentrifuger och surfplattor medan Johan 
Eliasson alias "Bottleneck John" flyttade åhörarna 90 år tillbaks i tiden med sina 
fantastiska tolkningar av riktigt tidig blues. De som hade begett sig till Hotellet 

denna kväll kunde senare också höra 
Bäckstage Blues Band tolka Neil Young 
och ytterligare ett antal bluesikaliska 
storheter. Kvällens huvudband Hot Dog 
Taylor avslutade kvällen med en 
kavalkad av olika stilar inom begreppet 
blues. En riktigt tight, välspelad och 
svängig föreställning som pågick inpå 
småtimmarna..... 
 
 
 


