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LOTTERI 
Under festivalen kommer vi sälja lotter med fina vinster skänkta av 

våra sponsorer! 
 

1:a pris Akustisk gitarr (värde ca 1200 kr) 
2:a pris Festivalpass 2014 betalt av Dusty Road Blues (värde ca 490 kr) 
3:e pris Ostkorg från Falbygdens (värde ca 350 kr) 
4:e pris Stocuts produktkorg (värde ca 250 kr) 
5:e pris Biljett till Dusty Roads Mini-Festival 6 Sep (värde ca 180 kr) 
6:e pris Virginia & Skybenders nya skiva (värde ca 100 kr) 
7:e pris Dusty Road T-Shirt (värde ca 90 kr) 
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Välkommen till Dusty Road Blues Festival 2014! 
 
Dusty Road Bluesfestival anordnas för 5:e året i rad, och för första 
gången anordnar vi bluesfestivalen på Lilla Bryggeriet i Tidaholm. Un-
der de tidigare fyra åren har vi upplevt fantastiska stunder med våra 
artister, och årets program lovar att bli något alldeles extra med kon-
stellationer av artister som vi inte upplevt tidigare. 
Vårt signum har, under de festivaler vi anordnat tidigare, varit att skapa 
en trivsam stämning bland såväl publik som artister. Vi har fått många 
bevis på att vi lyckats med vår målsättning, och årets festival har stora 
förutsättningar att bli minst lika trivsam som de tidigare. Framför allt vill 
vi anordna en festival som gör att du känner att du får en upplevelse 
som du kan bära med dig som något starkt och givande, och som får 
dig att längta tillbaka till oss. 
 
Vi är som alla föreningar starkt beroende av våra sponsorer och ideella 
krafter, för att få arrangemanget att gå ihop. Vi vill rikta ett stort tack till 
alla som på olika sätt bidrar till att det är möjligt att åter igen anordna 
vår bluesfestival. 
 
Jag hoppas att du, precis som jag, känner en pirrande varm känsla i 
kroppen inför den blues-upplevelse som jag vet väntar mig. 
 
Mycket välkommen till bluesfestivalen! 
Jan-Yngve Ekstedt, ordf. DRB   
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ALL STAR BLUES BAND 

Se det som ett experiment där vi vågar lova ett 
lyckat resultat! Det kan väl bara bli bra när vi 

släpper fram festivalens bästa artister på en och 
samma scen. Vi kommer kanske få se Clas 

Yngström i gitarrduell med Niko Riippa samti-
digt som världsmästaren på munspel, Micke Fall, 
duellerar mot JT Lauritsen. På sång får vi höra 
två av Sveriges absolut vassaste bluessångers-
kor, Lisa Lystam och Virginia Pihlblad. Alltsam-
mans ackompanjerat av Europas bästa blues-

band, BB & the Blues Shacks. 
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Bandet har en spillerstil som få bluesband i Norge har. Munnspillet står sentralt 

og begrepet harmonica blues har også blitt brukt for å beskrive bandet fra Reins-

voll på Toten. De er beinharde retromusikere og tradisjonalister. De ønsker på 

ingen måte å revolusjonere bluessjangeren, men heller dyrke opprinnelsen; 12bar 

blues med gyngende lokomotivrytmer med et sentralt munnspilluttrykk, ekte 

historier om brutte løfter, pengeproblemer, alkohol og damer. 

Die BB’s are masters of their instruments and make the audience feel the deep 

emotions that lie in the sound of hand-made R&B. Their music is fun and sweeps 

the listeners away. Meanwhile they have played more than 3000 gigs, won nume-

rous awards and recorded twelve albums, one with a Grammy winner. 
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The band's repertoire consists as much of the interpretations as their own mate-

rial. The concertsusually begin in the spirit in which the acoustic doublebass, 

jazz can and beaters control and then move in anice electric feel. Inspiration 

comes from all sides andnot just in the blues. To name a few: BB King, AlbertCol-

lins, Eric Clapton, Big Joe Turner and Big Mama Thornton. Outside the blues, 

ranging from Bo Diddley, MarkKnopfler, Norah Jones, Toto Miles Davis.The guys 

have achieved a lot during these few years. How about to have been the support 

act to LouiseHoffsten, Wentus Blues Band, Ian Siegal, Watermelon Slim, Spoonful 

of Blues, JT lauritsen and others. 

He has toured with Eddie Kirk-

land, Louisiana Red, Dick Hecks-

tall-Smith and Mick Taylor, 

among others, and he has recor-

ded with the likes of Kim Wilson, 

Carey Bell, Louisiana Red, Eddie 

Kirkland, Omar Dykes (on Wen-

tus Blues Band: Family Album, 

Bluelight Records) and Dick 

Heckstall-Smith (Blowing the 

Blues). Been in two documenta-

ry films Family Meeting (2007) 

and Mississippi-Nedervetil 

(2001). 
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JT had his first paying gig at the age of 14, which resulted in a steady flow of 

jobs for him on the organ - an instrument he stayed with for many years. J.T. was 

searching for his own style on the instrument when he had to admit that a B3 

Hammond organ was too heavy to drag around from gig to gig - so he compromi-

sed by taking up the accordion. Eventually, his blues harp began accompanying 

him wherever he went and became a new sound in J.T.'s music. Since 1989, 

both accordion and blues harp have been his trademark instruments.  

Jag fick min första elgitarr 1984 och gjorde mitt första "livegig" på skolans julre-

vy året efter. Gitarren var en träfärgad Koreabyggd enkel men snygg modell. 

Mina största förebilder var Ritchie Blackmore i då nyligen återförenade Deep 

Purple, ZZ Top och Billy Gibbons som just släppt Eliminator samt Gary Moore 

som släppt liveskivan We Want Moore. Ronnie James Dio släppte  Holy Diver runt 

denna tid liksom Iron Maiden släppte Power Slave. Jag hade också Jimi 

 Hendrix´s Smash Hits.  
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Under det sista året har Lisa Lystam Family Band sakta men säkert blivit ett tajt, 

genuint och eftertraktat band. Bandet har redan hunnit spela på en hel del kända 

tillställningar och under sommaren 2014 kommer man kunna se dem på flera 

stora svenska bluesfestivaler och även utomlands. Sommaren 2013 släppte Lisas 

TRIO sin första EP som snabbt blev populär och 2014 kommer Lisa Lystam Fami-

ly "Det är inte alla gånger man hoppar ur skorna, men när jag såg Lisa första 

gången, var det nära" - Jefferson Blues Magasin 

  

...och nog är det ett rutinerat 

gäng som backar upp Moa och 

Anna. Otto Nygren, klaviatur, har 

tidigare bland annat spelat med 

Sven Zetterberg, som är en utav 

de skandinaviska storfräsarna i 

bluesgenren. Mikael Israelsson 

spelar gitarr som han aldrig hade 

gjort annat och på bas hittar vi 

Tidaholms egen Mr. Blues, Thord 

Larsson, och avslutningsvis har 

vi trummisen, som behärskar det 

mesta inom rock- & bluesgenren, 

Niclas Österberg. 
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Ljudet under festivalen sponsras av  
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Think about the history of slide guitar players and Blind Willie McTell, Robert 

Johnson, Fred McDowell and Son  House immediately come to mind. Think elec-

tric blues and you can trace a 50 year lineage from the death of the great Elmore 

James to Finland’s current Queen of the Slide Guitar Erja Lyytinen. 

Jag började spela gitarr 1962, då jag fick en ljusblå Hagström Kent i julklapp av 

min far. Mina stora förebilder var då den Engelska instrumentalgruppen The Sha-

dows och framförallt deras supercoola solo-gitarrist Hank B Marvin. Rätt snart 

började jag lyssna på bluesmusik- jag fick en dag höra ”Still A Fool” med Muddy 

Waters på radion, sen var det kört. Mina största influenser i musiken kommer 

från femtio och sextiotalet. De viktigaste när det gäller gitarr är, förutom Hank 

B, Jimi Hendrix och Albert King. 
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Dusty Road Blues riktar ett stort TACK till er alla som hjälper 
oss att genomföra festivalen. Besökare, Sponsorer, Artister, 
Annonsörer, Tidaholms Kommun, Turistbyrån, Studieförbun-
det Vuxenskolan och såklart alla frivilligarbetare som hjälper 
oss att bygga scener, transportera utrustning, städa mm, mm. 
Ej heller att förglömma arrangörernas makar, sambos och 
barn som tålmodigt fått uppleva många ensamma kvällar då 
festivalgruppen haft sammanträden. Utan er medverkan skul-
le det aldrig gå att genomföra detta arrangemang. TACK!!! 

Föreningsinfo: 

• Dusty Road Blues Tidaholm 

• Bildades april 2006 

• 170 medlemmar (2013) 

• Medlemskap 200 kr 

• Klubblokal i stationshuset Tidaholm  

• Har sedan starten anordnat omkring 40 större och mindre 

konserter samt festival 2010, 2011, 2012 och 2013. 

• Ordförande: Jan-Yngve Ekstedt 

--------------------------------------------------- 
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Bäckstage Blues Band bildades under hösten 2012 av ett gäng mycket spelsugna 

amatörer. Under våren 2013 formades bandet till ett femmannaband med Mattias på 

sång och gitarr, Roland (Bäck) på bas, Staffan på munspel, Thorbjörn på trummor och 

Jan-Yngve på kompgi-

tarr. Bandet gjorde sin 

första offentliga spel-

ning på Dusty Road 

Blues Festival och 

succén var ett fak-

tum :-). I augusti 2013 

anslöt Magnus till ban-

det och Mattias ställde 

gitarren åt sidan för att 

helt ägna sig åt sång-

en. Bäckstage Blues 

Band tolkar främst 

blues men bli inte för-

vånade om det dyker 

upp något rockigt eller 

souligt inslag.  

Program Fredag 

Bryggeriet 

19.00 - 20.00 Freddie Nyström Band  

20.00 - 20.25 Bäckstage Blues Band 

20.30 - 21.30 Virginia & Skybenders 

21.30 - 21.55 Bäckstage Blues Band 

22.00 - 23.15 JT Lauritsen 

23.15 - 23.40 Bäckstage Blues Band 

23.45 - 01.00 9 Fingers 

Program Lördag 

Torg-Blues 

10.30 - 11.15 ELK Street Blues Band 

11.30 - 12.15 Melker Band 

 

Jam på Bryggeriet (Jam-master Micke Kähäri) 

13.30 - 16.00  

13.30 - 14.00 Niko Riippa Flying circus 

14.00 - 15.30 Open Jam 

15.30 - 16.00 Niko Riippa Flying Circus  

 

Bryggeriet 

18.15 - 18.55 Prognos 

19.00 - 20.00 Lisa Lystam Family Band 

20.00 - 20.20 Prognos  

20.20 - 20.30 Dragning Lotteriet 

20.30 - 21.30 BB and the Blues Shaks 

21.30 - 21.55 Moa Blücher Blues Band 

21.55 - 22.00 Utdelning av årets stipendie  

22.00 - 23.00 Erja Lyytinen  

23.00 - 23.25 Moa Blücher Blues Band 

23.30 - 01.00 All Star Blues Band 

-------------------------------------------------------- 


