
“When a woman gets the blues she hangs her head and cries – 
when a man gets the blues he catches the train and rides”

(trad. - forfatter ukendt)

Ovenstående står som indledning til et dobbeltalbum som Sue Foley  
har samlet for Ruf Records “Blues Guitar Women” (2005). 

I dette efterår har vi fået lavet et program, der starter med kvinder – og slutter med en kvinde. Det må være 
første gang!? Vi har i lang tid gerne villet have haft canadiske Sue Foley og amerikanske Deborah Cole-
man - hver for sig. Nu kommer de to ”kändisser” så sammen – og sammen med den nordiske ”Miss Slide” 
– Erja Lyytinen. 
Womans Power! 
Wow! - Verdens stærkeste kvindebluesband!?
Og vi slutter så året med Chicagos stærkeste kvindestemme - Deitra Farr. 
Sådan!
 
Ind imellem vender Sugar Ray Nocia tilbage - med den bløde stemme og blide harmonica – men med et 
Monster - Mike Welch - bagved på guitar.

Der er tale om gamle kendinge, når Kenny Brown kommer fra Mississippi og møder en dansk Mississippi-
farer i skikkelse af Troels Jensen, den danske originale bluesrod.
Lyt til deres glimrende fælles Mississippi-cd!

Endelig er der et par der hver især har imponeret os. Terry Evans med den fortryllende stemme og Hans 
Theessink, der altså kan spille guitar som var det Big Bill Broonzys genfærd.
Det bliver blues for engle – og B’Sharp-besøgende!

Endelig kommer en anden stor sanger og harpspiller John Nemeth, med en fantastisk guitarist Junior Wat-
son – der må og skal opleves – live.

Efteråret bliver således såvel barsk og blåt som blødt og blidt – og - med internationalt snit.
Jo, vi synes, at vi laver et godt program. Vi vil dog gerne kunne lave det bedre.

Derfor fortsætter vi vort talentudviklingsprojekt. Det har vi fået tilskud til fra Kunstrådet. 
Vi vil her give – fortrinsvis lokale og unge talenter chancen for at udtrykke sig. 
Og som sidste år vil vi den 3. oktober arrangere en særskilt koncert, hvor bestyrelsen inviterer de tre bedste 
talenter til at konkurrere om ”Møblomaniaprisen” – en pris som skyldes vor ”ældste” sponsor. Med prisen 
følger en skulptur.
Publikum skal afgøre hvem der skal have prisen.
Det vil være skønt, hvis så mange som muligt kom til dette arrangement – hvor entreen vil være symbolsk.
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Vi kunne godt tænke os at få flere medlemmer til at støtte os.
Vi vil gerne være mere kendte i bybilledet. Lørdag den 20. september vil vi således lave et propagandaf-
remstød - gadeblues på strøget i Silkeborg – om formiddagen. Vi regner med at få Huggy Bear til at spille 
– andre må dog også gerne være med!

B’Sharp har også været aktiv i dannelsen af Dansk Blues Union, som et forsøg på at koordinere og udvikle 
blues i Danmark.
Jeg vil gerne anbefale at alle melder sig ind for at støtte ovenstående.

Vi er glade for alle der støtter os! Det gør det muligt at holde vort høje internationale niveau her i Silkeborg. 
Det gælder såvel sponsorer som medlemmer, hjælpere og mange andre. - Tak for det!
Det kan vi næsten ikke få nok af! Så tag din nabo med til blues næste gang!

Vi fortsætter desuden med at give rabat til studerende og pensionister (husk dokumentation!) – og en 
betydelig rabat til medlemmer!
Efterårsprogram 2008 - hvordan du bliver medlem – samt rabatternes størrelse kan du se på vores hjem-
meside: www.bsharp.dk
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