PRESSEMEDDELELSE DANISH BLUESCHALLENGE/MØBLOMANIA BLUES AWARD 2015
I samarbejde med Jysk Blues Netværk og spillestedet ATLAS afholder Aarhus Bluesforening årets Danish
Blues Challenge på ATLAS i Aarhus den 24.10.2015 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00). Vinderen skal repræsentere den danske blues musik på den 6. European Blues Challenge i Torrita di Siena, Italien, den 7. til den
9. april, 2016 i Torrita di Siena, Italien.
Jysk Blues Netværk består af:
Double Trouble, Fredericia, Blueskartellet, Horsens, B´Sharp, Silkeborg, Aalborg Blues Forum, Viborg Blues
og Musikforening, Crossroads, Vejle og Aarhus Bluesforening.

Bands:
Jysk Blues Netværk har gennem de seneste år stiftet bekendtskab med mange spændende bands, der med ildhu
og entusiasme formidler bluesmusikken i alle dens former til det danske publikum. Blandt disse bands er følgende nomineret til deltagelse i dette års Danish Blues Challenge:
Alain Apaloo
Bode & The Delta Pickers
Christian Bundgaard
FuldBlus
Gumbo Ya Ya
Konferencier: Henry Dyrlund

Bedømmelse:
Ved bedømmelsen anvendes tilnærmelsesvis de samme kriterier, som der bedømmes efter i European Blues
Challenge:
1. Blues originalitet. 2. Vokal talent. 3. Sceneoptræden. 4. Instrumenthåndtering. Vi har tilføjet ”blues” til
”originalitet”, for at præcisere, hvad vi i denne blues challenge vægter meget, nemlig ”Den blå tone”, og at
deltagerne leverer sin egenart af blues numre, hvor egenart defineres som karakteristiske træk/særpræg.
Der gives point fra 1-10 i hver kategori af et dommerpanel bestående af 4-5 personer.
Onde tunger vil måske mene, at der går X-Factor i den, når et kompetent dommerpanel skal udpege en vinder.
Men dette ønsker Jysk Blues Netværk og ikke mindst de deltagende bluesmusikere og bands i udfordringen,
at dementere denne aften.
Mange musikeres karriere går som bekendt ad omveje og via tilfældigheder. Hvis vi gennem disse udfordringer
kan være med til at lave en god fest med et entusiastisk publikum, ultimativ scene og teknik, samt en eksponering for bluesmiljøet generelt, så gør vi det. Hvad enten man er en erfaren rotte på bassen eller en ung
vordende bluessanger, så er talenter til for at blive spottet, og vi vil gerne hjælpe på vej.

Historik/Møblomania:
Jysk Blues Netværk præsenterer i år for femte gang Danish Blues Challenge og tildeling af Møblomania Blues
Award, og fortsætter dermed det flotte talentudviklings-arbejde, der er gået forud og som blev startet af foreningen B’Sharp i Silkeborg med Møblomania Blues Award for otte år siden.

Vinderen af udfordringen modtager en kontant præmiering skænket af firmaet Møblomania, samt en kunstgenstand af keramikeren Henriette Duckert fra Silkeborg. Hertil kommer præmier fra Rock City og Bjørnholm
Musik til de to øvrige finalister.
Tidligere vindere af Møblomania Blues Award er Live Bleeding Fingers, Big Creek Huggy Bear, Alain Apaloo, Michelle Birkballe. Fra 2011 med både Danish Blues Challenge og Møblomania Blues Award er det The
Blues Express, (2011), Chris Grey & the BlueSpand (2012) Big Creek Slim & The Cockroaches, og senest i
2014 Bound By Law.

BAND-INFO:
Alain Apaloo
Alain Apaloo er en ung sort guitarist, sangskriver, sanger og bassist. Han er opvokset i Togo, Afrika,
men har i flere år boet i København, hvor han er uddannet på Det Rytmiske Konservatorium. Hans
inspirationskilder er blandt andet afrikansk musik, jazz, blues og world music, og han begår sig behændigt inden for disse genrer. I Danmark har han for eksempel kunnet høres såvel i jazz- som i
blues-sammenhænge. På cd'en Flying vision blander han behændigt blues med afrikanske rytmer.
Alain Apaloo har ikke bare et medfødt talent for sit håndværk men også en formidabel evne til at få
musikken ud over scenekanten. Han magter både solistens svære rolle og kunsten at finde sin plads i
samspil med sine kolleger.

GUMBO YA-YA
Navnet er, som musikken, hentet i den musikalske heksekedel de kalder New Orleans. Her betyder
Gumbo Ya-Ya! Noget i retning af ”Alle-taler-hele-tiden” og er et udtryk for kollektiv improvisation, en disciplin byens musikere forstår bedre end de fleste.
Lige i dette tilfælde er Gumbo Ya-Ya! fællesbetegnelsen for seks århusianske musikere, der med
funky fornemmelse leverer et sandt musikalsk Mardi Gras på scenen.
Gumbo Ya-Ya! havde deres debut på Smukfest 8 måneder efter opstart, og er derudover nomineret
til dette års Danish Blues Challenge og Møblomania Blues Award 2015.
Bandet har desuden spillet som opvarmning for legendariske Shades of Blue i Maj 2015, i anledning af Walthers Musikcafés blues festival ”Roots Week”.
Angelo Bannister - Vocals & Guitar (v, gtr)
Emil Daugaard - Piano (p)
Philip Akrofi - Bass & Trombone (b, tbn)
Aske Bendixen - Drums (drm)
Laurids Vest - Tenor Sax (t-sax)
Jonathan Bruun Meyer - Trombone (tbn)

”Christian Bundgaard”
Christian Bundgaard: Klaver, Vokal, Harmonica
Niclas Bardeleben: Trommer
Paul Jr.: Bas
Pianisten og sangeren Christian Bundgaard byder på blues, boogie og New Orleans musik, som vi
kan lide det - sumpet, groovy og medrivende. Musikken er både "low down" og helt fremme i skoene.
Han bliver akkompagneret af den talentfulde og dygtige trommeslager Nic Nielsen samt af den erfarne og anerkendte Paul Jr. på bas.

FuldBlus
Ny dansk/færøsk blues duo bestående af Søren Lindholt Hansen på bas m.m. og Terji Krossteig Messell på guitar og sang. Duoen spiller fortrinsvis egne kompositioner med færøske tekster, i en stil de
selv kalder atlanterhavsblues.

Bode & The Delta Pickers
Bode & The Delta Pickers er et ungt band, der spiller bl.a. Delta blues, Mississippi Hill country
blues, elektrisk, Chicago Blues og Boogie woogie.
Bandet er inspireret af kunstnere som Robert Johnson, Muddy Waters, R.L. Burnside, Peter Green's
Fleetwood Mac, Dr. John og ikke mindst Roy Rogers.
Bandet håber naturligvis på at kunne nå langt med sin musik, og få tag i både det ældre og det yngre
publikum. Generelt bare at holde bluesen i live, hvilket jeg har sat mig til mål.
Bandet har det generelle mål, at holde bluesen i live.
Sebastian Bode - guitar/vokal
Bo Møller - guitar
Søren Pedersen - trommer
Asger Thomsen - Bas

Vinderen af Danish Blues Challenge/Møblomania Blues Award 2015 skal repræsentere Danmark ved det internationale European Blues Challenge 2015, som afholdes i perioden fra den 7. til den 9. april 2015 i Torrita
di Siena, Italien.
EBC er tidligere afholdt i Berlin i 2012, Toulouse i 2013, Riga i 2014 og senest i Bruxelles i 2015
Yderligere information kan bl.a. læses på:
www.jyskbluesnet.dk www.blueskartellet.dk www.bsharp.dk www.doubletrouble.dk
www.aarhusbluesforening.dk www.crossroads-vejle.dk
www.facebook.com/groups/184277458328957/ http://www.europeanbluesunion.com/ebu-challenge/

På vegne af Jysk Blues Netværk samt arrangementsudvalget for Danish Blues Challenge,
Henry Dyrlund, Aarhus Bluesforening.
Tlf. 40166440

