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Den amerikanska bluessångerskan Kellie Ruck-
er återvänder till Tidaholm. Förvänta er först-

klassig blues från en artist som varit i branschen i 
25 år och vid flertalet tillfällen spelat tillsammans 
med världsartister som Dizzy Gillespie, Albert 
Collins, James Cotton, ZZ Top och B.B. King!! 

Denna kväll kommer hon att kompas av Pelle 

Lindberg Band, ett mycket rutinerat band från 
strax hitom den danska gränsen. Pelle Lindberg 
(Gitarr) Stefan Rosqvist (Gitarr) Alfred Anders-

son (Bas) Mickael ”Walle” Wahlgren (Trummor) 
Simon Mårtensson (Klaviatur, Lapsteel)  

Välkomna till Tidaholm 

 och  

Dusty Road Blues Festival!  

Tillkomsten av festivalen är en kombination 
av olika faktorer. För fyra år sedan bildades 
föreningen Dusty Road Blues Tidaholm och 
med anledning av det goda gensvar före-
ningen fick på sina arrangemang kände vi 
att det skulle vara riktigt kul att satsa på 
något större. Vi föreslog idén för kommu-
nen och de gick igång på alla fyra, då vi 
också inflikade att detta kunde vara en del i 
firandet av stadens 100 årsjubileum. Och nu 
står vi här med en som vi tycker imponeran-
de artistlista. Vi hoppas ni kommer få några 
oförglömliga upplevelser med er hem, och 
att ni kommer igen nästa år. För detta är 
ingen engångsgrej! Nädå!! Nästa år kör vi 
igen… 

Välkomna nu, och välkomna då!! 
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Blues Harmonica Blowout International 

"Blues Harmonica Blowout” som företeelse, 
startades 1991 av musikern Mark Hummel i en 
serie av festivaler med samtida munspelsstjärnor, 
där man hyllade några av de största blueslegen-
derna. 

West Weston: 

Har i många år varit i framkant på den Europeis-
ka Blues scenen och är känd som en av Englands 
allra främsta tolkare av Chicago Blues. Turnerar 
flitigt med storheter som ”Big Joe Louis & His 
Blues Kings” &” The Big Town Playboys”, men 
driver även sitt eget band ”The Bluesonics”. 
 

Sven Zetterberg: 

Den svenske Gudfadern inom Blues och Soul. 
Med sina 40 år i branschen, ett aktat namn. 
 

Harmonica Henry: 

Kanske den mest tekniske av svenska munspela-
re. Spelade tillsammans med Sven i ”Chicago 
Express” under alla år.  
 

Knockout Greg: 

Startade för ca 20 år sedan det fantastiska bandet 
”Blue Weather”. Greg har en otrolig stilkänsla 
inom både blues och soul och har dessutom en 
förmåga att fånga en publik med sin karisma. 
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Utifrån Zydeco med en mängd olika musi-
kaliska influenser har Evil Emil & King 
Kongo Cobras skapat ett ganska unikt 
sound och förhållningssätt till musiken. 
Med ångvältslik auktoritet lägger trummisen 
och basisten en svängande fond, medan 
orkesterdirektören Evil Emil och medmusi-
kanterna kokar en oemotståndlig gumbo. 
Detta band live är en upplevelse utöver det 
vanliga! Instrumenten som puttrar i denna 
gryta är förutom Evil Emils durspel, fiol 
och sång beståendes av trummor, bas, gitar-
rer, tvättbräda och triangel (!). 

Skybenders Blues Band är inte bara 
svängig blues utan slår även ett slag för vi-
nylspelaren, med  några nyinspelade spår i 
svart. På scen kan vi räkna med en klassisk 
blandning från de djupa kulturlagren av 
gammelblues men även ett och annat alster 
signerat Hendrix eller Clapton.  

Skybenders är: Peter Höglander (bas, sång, 
munspel), Joakim Wallander (gitarr) och 
Tobias Johansson (trummor). Så kittla ret-
ro-nerverna och köp singeln som släpps 
under festivalen. Grammofon med USB-
sladd finns på Clas Ohlson.  
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 Rita Engedalen har gjort sig känd för sin 
varma och generösa stämma. Hon spelar 
och sjunger musik som har sina rötter i den 
amerikanska södern. Hennes repertoar be-
står av såväl blues, gospel, country som 
ordentlig rock. Genomgående kan den som 
intresserat sig för hennes musik förstå att en 
av favoriterna heter Janis Joplin.  

Hon backas upp av Backbone som består 
av Mårten Omlid (gitarr) Jens Haugen (bas) 
& Eskil Aasland (trummor). Tillsammans 
förväntas de ge publiken en resa genom den 
amerikanska södern, och då inte på motor-
vägarna utan på de dammiga slingriga bergs-
vägarna vid sidan om.... 

Bas i s ten och 

sångaren Klas 

H e n r i k s s o n 

t i l l s amma n s 

med  brodern 

A n d e r s  p å 

trummor och 

gitaristen Jör-

gen Karl-sson 

bildar rockabil-

lybandet Yel-

low Cats. För-

vänta er en välpolerad rock, rockabilly, 

rhythm & blues-show med inslag av Elvis 

och Jonny Cash samt en del eget material…. 

Första band ut på festivalen och i anknyt-

ning till utställningen ”Shake This Town” 

på Tidaholms Museum. Yiiha!!! 

 

Blueslovers! 
Digga i en soffa 
från Möbel-Köp! 
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Fredag 28/5  17:00 - 01:00 

 

17:00 Invigning    Museet   

17:45 Yellowcats    Museet 

18:30 Kingbees    Museet 

20:00 Trickbag    Stora Scenen 

21:45 Skybenders Blues Band  Stora Scenen 

23:00 Harmonica Blowout International  Stora Scenen 

 

Lördag 29/5  13:00 - 01:00 

13:00 Bluesjam    VinContoret Fri entré 

14:30 Hurley & Blue Dots   Museet 

15:30 Evil Emil & King Kongo Cobras Museet 

16:30 Karavan    Stora Scenen 

17:30 Rita Engedalen & Morten Omlid VinContoret 

18:15 Evil Emil & King Kongo Cobras Stora Scenen 

19:15 Magda Piskorczyk & Slidin Slim VinContoret 

20:00 Interstate 40 Rhythm Kings  Stora Scenen 

21:15 Rita Engedalen & Backbone  Stora Scenen 

22:30 T-Bear & the Dukes of Rhythm Stora Scenen 

23:45 Kellie Rucker & Pelle Lindberg Band Stora Scenen 

 

Söndag 30/5  14:00 - 15:00 

 

Gospel i Tidaholms Kyrka 

Rita Engedalen 

Kellie Rucker 

Magda Piskorczyk 

Morten Omlid 

 

Konferencier under festivalen: 

Nils Lönnsjö, Åmåls Bluesförening 

GatuBlues Lördag 

11:00-12:30 

Magda Piskorczyk & 

Slidin Slim 

Hurley & Blue Dots 

Gamla Torget 

Fri entré 
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Festivalområdet är beläget på vackra Vulcanön mitt i Tidaholm, 
omgärdat av ån Tidan. Här finns en gymnasieskola, Litografisk 
verkstad, Marbodal Center, VinContoret och, Tidaholms Museum. 

Vårt Blues Office är under helgen inrymt i Tidaholms Turistbyrås 
lokal. Här kan du byta din 2-dagarsbiljett mot festivalband, köpa 
biljetter mm. Kvällstid flyttar BluesOffice till Centralplatsen. 

 

Biljetter: 

Fredag: 200:-, lördag 300:- fre/lör 400:-, söndag 100:-  
Köp dem hos: STF Vuxenskolan 0502-100 58 eller Tidaholms 

Turistbyrå 0502-60 62 08 eller hos Ticnet. 
Barn under 16 år går in gratis i målsmans sällskap. 
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Duon Hurley & The Blue Dots bildades 
2004 och består av Fredrich Rönnholm: 
sång, trummor, munspel samt Mathias Blixt: 
gitarr och bakgrundssång. Man spelar en rå 
och opolerad 50-talsinspirerad blues. På 

repertoaren finns låtar av bl a Howlin’ Wolf, 
Bo Diddley, Jimmy Reed, Hound Dog Tay-
lor och Little Walter etc. På Cdn Here to 
Rumble (2009) visar man var skåpet ska stå. 
Inspelat live i studio syns nästan svettdrop-
parna rinna ner på gravyrnålen. För det här 
låter som när vinylen var kung. 

Fem välekiperade herrar från Sveriges eget 

Louisiana, Borås, bildar Interstate 40 

Rhythm Kings. Den som hört dem en 

gång vill höra dem igen, och de som aldrig 

hört dem ger vi nu chansen. Deras välvalda 

mix av Rock’n Roll, Rhythm’n Blues och 

Jump ger lätt upphov till rörliga fötter. Fes-

tivalens kanske mest dansanta band består 

av: Benny Olander (sång och munspel) 

Kenneth Nilsson (gitarr och sång) Sven 

Karlsson (bas) Richard Carlsson (trummor) 

och Jan-Ola Carlsson (saxofon) 
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Tre killar träffas i Los Angeles under sina 
studier på Musicians Institute och efter 
hemkomsten bildas Karavan. De komplet-
terar med en sångerska och får till ett riktigt 
tight bluessound! Lördagens första band på 
Stora Scenen. Håll i er… 
Sara Ahlberg (sång) Alfred Andersson (bas) 
Mickael "Walle" Wahlgren (trummor) An-
ders Mouridsen (gitarr)  

 

M a g d a 
P i skorc -
zyk  med 
S l i d i n 
S l im l ä r 
bli mycket 
spännan-
de .  Båda 

har var för sig påtaglig intensitet och nerv i 
sina uttryck och tillsammans spänner man 
över  rootsblues, jazz and beyond. Magda 
har beskrivits som en kvinna med ”a black 
voice in white costume” och trakterar även 
gitarr, bas och slagverk. Slidin Slim (alias 
Anders Landelius) är gitarristen och sånga-
ren som går sin 
egen väg. "Not 
your ordinary 
blues" är hans 
c redo och vi 
tror honom. 
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Med tre skivor i bagaget och en fjärde snart 
ute, lovar Kingbees bandledare Lee Eric-
son den vanliga sköna mixen av slamrig 
rock n roll, rhythm n blues, Lousiana style 
rock och en touch of soul. Sättningen blir 
förutom Lee på piano och sång: Mikael 
"Redhead" Holmström gitarrer, Johan Hög-
lund trummor och Magnus Jonson på bas 
och upright bas. På nya plattan lirar oxå 
saxofonisten Tobbe Eliasson (från Sven 
Zetterbergs Bluesband) och ev kommer han 
att gästa denna spelning. 
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Föreningsinfo: 
Dusty Road Blues Tidaholm 
Bildades april 2006 
160 medlemmar (2010) 
Medlemskap 150 kr 
Klubblokal i stationshuset Tidaholm 
Har sedan starten anordnat omkring 25 
större och mindre konserter.  
Ordförande: Per Wiklund 
 
 
 

 

De ständigt underhållande Trickbag är 
livebandet som alltid ger järnet. Med lyriskt 
spel, stor humor och varierad repertoar, 
levererar man Jump blues, R'n'R, New Orle-
ans R&B, Zydeco och gammaldags 
Rhythm&Blues. Bandet har också med stor 
framgång turnerat med stjärnor som John 
Nemeth, Barrelhouse Chuck, Kurt Crandall, 
Gene Taylor etc. Taylor medverkar f.ö på 
senaste plattan Taylor Made som kom 2006. 
Ryktet säger dock att man kommer med ett 
rykande färskt dubbelalbum under hösten, 
så håll utkik. 

Detta 7 man starka Arvikaband bildades 
2004 och levererar en tät och svettig blues, 
soul och rhythm 'n' blues med rötterna i 50 
och 60-talet. Förutom eget material lär vi 
även få njuta och dansa (försök låta bli!) till 
material  från T-Bone  Walker , John-
ny"Guitar"Watson, de tre stora herrarna 
King, bröderna Vaughan, Howlin' Wolf mfl. 
Två svängiga CD har man hunnit med. Let 
the Sweet Talk flow (2004) och Brodway 
Twist (2008). 


