
 
 
 
 
“Changing direction with the wind. Let it blow away my awful sin... 
If  I´m burdend ain´t no crying shame 
If I end up with no one I’m the one to blame 
Moving ´round is the life I claim 
Change is the only thing that ever stays the same.” 
 – Sue Foley (Cd´en “Change”) 
 
Kære Bluesven! 
 
Blues er ikke en bevidsthedstilstand – det er en måde at VÆRE i verden på – og en måde at 
udtrykke ens liv og dermed følelser på.  Verden ændrer sig, ligesom bluesen. ”Change”  forandring 
var et ord alle lærte sig gennem den amerikanske valgkamp i 2008.Vi er en del af forandringen. 
 
Vor ”Blues Event” har været utroligt bekostelig i forhold til det antal mennesker der er mødt frem. 
Derfor har vi valgt at udskyde den indtil videre. 
En anden ændring  - dog først til efteråret - bliver, at gennem vor deltagelse i Dansk Blues Union 
skal vort ”Cutting Heads”-arrangement gerne skulle udvides til at blive en landsomfattende 
blueskonkurrence for unge talenter – og endda ende på europæisk niveau. 
En tredje ændring er, at vi vil indbyde vore medlemmer til spisning umiddelbart før vor årlige 
ordinære generalforsamling torsdag den 19. februar 2009 kl. 18,00. Efter generalforsamlingen 
19,00-21,00 vil  H. P. Lange spille kl. 21,15. Til såvel generalforsamlingen som koncerten er der fri 
adgang . ALLE er velkomne. 
 
Derudover byder vi  på  6  koncerter i foråret. 
Det starter i februar med den rygmarvsrystende Texas prægede guitarist og sanger Sherman 
Robertson, oprindeligt fra Louisiana nu bosat i Texas. Dette følges op med det svingende engelske 
band ”The Wildcards”. Derefter en gammel Mississippi kending Kent Dykes – Omar & The 
Howlers. Watermelon Slim (Bill Homans) har længe været på vores ønskeliste – nu kommer han! 
Vi er blevet kritiseret for ikke at spille nok dansk. De to sidste arrangementer har dansk præg. Den 
fremragende sanger og guitarist Thorbjørn Risager & Blue 7.  
Sidst men ikke mindst – Danmarks nok bedste på Mississippi saxofon (mundharpe) Peter Nande 
med sit band, sammen med verdensklassesangeren Big Joe Louis. 
 
Dette koster og derfor vil jeg gerne takke de der yder bidrag: Kunststyrelsen, Silkeborg  Kommune 
og især vore private sponsorer. 
Tak til de frivillige der bruger fredage og lørdage til at muliggøre ovenstående program bliver en 
realitet. 
Og uden Jer der kommer og oplever arrangementer uden hvem det hele ville være meningsløst. 
Overvej om I ikke skulle blive medlem! Foruden at støtte en god sag, så er pengene hjemme bare i 
kommer til halvdelen af arrangementerne! Og tag endelig en med i holder af! 
Tidspunkt for arrangementernes afholdelse, priser, rabatter mv. kan ses på vores hjemmeside: 
www.bsharp.dk 
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