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Årsberättelse Dusty Road Blues 2015 
 
2015 inleddes med en clinic på Festvåning 4:an den 28:e januari. Här gavs tillfälle att lära sig mer 
om ljudteknik och gitarrspel. 
 
Årsmötet för 2015 hölls den 21:e februari på Gränden i Tidaholm. Jan-Yngve Ekstedt valdes 
återigen till ordförande för föreningen. Efter avslutat årsmöte bjöds till en stunds mingel och mat. 
Mätta och belåtna lyssnade vi sedan till Sofie Reed. 
 
På långfredagen arrangerades PåskBlues på Julius Bageri & Kök. Mycket musik blev det! Kvällen 

inleddes lugnt med Virginia Pihlblad och Patrik Sandström, 
avlöstes av Back To Basic från Vänersborg. Därefter två 
Tidaholmsband Twilight Birds och Moa Blücher Bluesband. 
 
 
Till festivalen den 22-23 maj 
hade vi den stora lyckan att få 
hit Louise Hoffsten. Om det var 
på grund av henne som 

affischnamn eller vad det berodde på vet vi inte, men festivalen slog 
alla rekord. Att ha "knôkatjockt" framför scenen redan från första 
band på fredagen till sista band på lördagen är vi inte vana vid. Vi hade 
hyfsat väder på fredagen (=det regnade bara halva kvällen) och 
fantastiskt väder på lördagen. Kul också att komma tillbaks till den 
plats där allt en gång startade, nämligen Vulcan-ön. Summa summarum; 
ALLA glada och nöjda!! 
 
Höstens första arrangemang har vi på senare tid valt att kalla 
Efterfesten. Tanken är att få med sig en smutta festivalkänsla och 
träffa folk som man inte sett sen festivalen. I år fick vi besök av 
Arnesen Blues Band och Hightones. Arnesen är en högt skattad 
bluesgitarrist som bjöd på genuin blues tillsammans med ett 
välrutinerat band. Hightones avslutade kvällen i ett något högre tempo. 
Allt hände på Festvåning 4:an 
 
I oktobermörkret (närmare bestämt den 10:e) kom ett riktigt "wild card" till  föreningen för en 
spelning. Tyvärr blev arrangemanget inte så välbesökt men dom som såg och hörde Jeff Jensen och 
hans band lär visst aldrig glömma detta.  
 
Året avslutades med traditionsenlig Julblues. När man smält julmaten på Festvåning 4:an fick man 
inledningsvis höra Anna & Jonny spela mestadels egenskrivet material. Huvudbandet för kvällen 
Interstate 40 Rhythm Kings spelade sen slut på såväl skosulor som alla tvivel på att blues inte är 
dansbart!  

 


