Fredagen den 1 juli:
STEFAN DAFGÅRD & TOMMY TRUMMA, SVERIGE. Ett tvåmannaband från Göteborg med ett
genuint sound och ett unikt sväng. Blues, Soul & Rootrock varvas med Swamp pop, Boogaloo och
eget material i samma anda. Med spelningar på bl.a. Notoddens bluesfestival och Åmåls Bluesfest
har duon börjat göra sig ett namn på den nordiska bluesscenen. Stefan Dafgård är känd från band
som The Instigators och Jim´s Combo. Tommy Johansson har spelat med bl.a. Voxhall Blues och
Abel & Kaninerna. Duon består av: Stefan Dafgård – sång, gitarr & munspel och Tommy
Johansson – cajón & washboard
ERIC SLIM SAHL& THE WEST SOUTH SWINGERS, NORGE, vinnare av European Blues
Challenge 2016. Vi kan förvänta oss en show med blues, Jumpblues, Rock´n roll & rockabilly.
Ambitionen för bandet är att bevara den traditionella stilen och soundet från 50-talet och framföra
den med humor, sväng och givetvis musikalisk skicklighet.
https://www.ezmusic.no/?fbclid=IwAR1VYMMuqpoRJbusVS1NFMQA-jRSiuqN5JOlU5eIQecakgKp1U6qyY3tgU
HARLEM LAKE, NEDERLÄNDERNA, vinnare av European Blues Challenge 2022.
Den 4 juni 2022 stod Harlem Lake på scenen som vinnare av EBC och nu har vi glädjen att
presentera detta unga kanon-band på Göteborgs Bluesfestival 2022!
Bandets uppfriskande entusiasm och musikalitet låter lyssnaren dyka djupare in i den musikalisk
världen som minner om 60- och 70-talet men det känns ändå som vi har aldrig hört det förut.
Harlem Lake bjuder på en musikalisk cocktail inom Americana, Blues, Rock och de är på god väg
att bli riktigt stora, så missa inte möjligheten att uppleva dem live! Kolla in dem här:
https://harlemlake.com
GROOVE CITY & DARIA BIANCARDI, ITALIEN. Daria Biancardi är Italienskan med den
fantastiska rösten! Daria kommer tillsammans med 6-manna bandet Groove city samt två
körsångerskor, vilket borgar för ett rejält sväng.Darias röst jämförs ofta inte utan anledning med
the ”Queen of Soul”, Aretha Franklin. En härlig soulshow garanteras, och vi som hörde dem på
Bluesheaven festival i Fredrikshamn 2021 kan lova att det blir svårt att sitta still då detta
fantastiska band svänger loss med sitt heta Memphis-soulsound! Bandet består av: Daria
Biancard/ sångi, Fabio Ziveri/ Keyboard, Gianluca Schiavon/ trummor, Pier Martinetti/ gitarr,
Giancarlo Ferrar/bas, Andrea Scorzoni,/tenorsax Franco Venturi/ trumpet, Livia Paolazzi /sång,
Giulia Tarantino/sång. http://www.groovecity.it/home.html
ERIKA BAIER BAND, Sverige. Erika Baier Erika Baier har en stark emotionell koppling till blues,
vilket är tydligt i hennes musikaliska uttryck. Erika har skrivit musik i flera år och släppte sin första
singel "For granted" 2016. Efter det har hon släppt ny musik med jämna mellanrum. När Erika nu
har samlat ihop musiker efter flera framgångsrika år med bandet Erika Baier & The Business, är
flera av dem barndomsidoler som tillsammans ska framföra Erikas originalmusik blandat med en
och annan oldie från bluesskatten. Musikerna som Erika har med sig har var och en, en lång
karriär och mäktiga meritlistor bakom sig. Bandet består av: Erika Baier/ sång, Greger "knockout
Greg" Andersson/ munspel-gitarr, Thomas Hammarlund/ gitarr, Urban Hed/ Bas, Michael
Johansson /trummor https://www.facebook.com/erikabaiermusic/
KIRK FLETCHER BAND, USA. Äntligen kommer han till Göteborg! Kirk Fletchers själfulla spel och
sång och hans unika inställning till Rhythm & Blues-musik är både nutida och autentisk. Han
anses allmänt vara en av de bästa bluesgitarristerna i världen och han har fått respekt och
hyllningar både av kritiker, och fans över hela världen. Han är en femfaldig Blues Music Award
mottagare och har spelat med mängder av artister, inklusive Joe Bonamassa och han var
dessutom i tre år gitarrist i The Fabulous Thunderbirds. http://kirkfletcherband.com

Lördagen den 2 juli:
ANNA SAHLENE BLUES TRANSFUSION. SVERIGE. I New Blues Transfusion söker Schultz och
Broström rötterna i 60-talets orgeljazz och hard bop tillsammans med den drivne trumslagaren
Chris Montgomery och det unga stjärnskottet Leo Lindberg på hammondorgel. Sedan våren 2017
så ingår även den mycket rutinerade och otroligt begåvade sångerskan Anna Sahlene i gruppen.
Det blir orgeldriven själfull blues uppblandad med hard bopens flyhänta improvisationer i en
repertoar präglad och inspirerad av Horace Silver, Wayne Shorter och John Coltrane samt även
repertoar från Nancy Wilson, Etta James och Nina Simone m.m.
https://hakanbrostrom.com/projects/blues%20transfusion.html
ROFFE WIKSTRÖM, SVERIGE. Vår egen blueskung behöver väl egentligen inte någon närmare
presentation. Efter 27 album, över 4000 konserter, gästspel på andra artisters skivor och turnéer
med Albert Collins, Charles Brown, Roy Brown med flera så är han en av publiken mycket
uppskattad och återkommande artist på Göteborgs Blues Festival. https://roffewikstrom.se
EVA AND THE BLUE BOYS, SVERIGE. Bandet som förmedlar ett modernt bluessound med
känsla, dynamik, nerv och sväng där sången får ta plats. Musiken rör sig inom soul, gospel, rock
och rhythm & blues. Vi inspireras av musiker som Beth Hart, Susan Tedeshi, Janiva Magness och
Sue Foley. Bandet består av: Eva Karlefjärd – sång, Bo Hansson – orgel, Conny Sävmo – bas,
Kent Helgesen – trummor, Lars-Olof Johansson – gitarr https://bluesefva.blogspot.com
MIRIM MANDIPIRA & THE SOUL FAMILY, DANMARK. En show med Miriam Mandipira & The
Soul Family innebär en bred spännvidd – från coverversioner av Kim Larsen, Savage Rose, Amy
Winehouse, Gasolin, Etta James till några av Miriams egna låtar. Allt insvept i bandets läckra och
varma sound. Miriam Mandipira är från Zimbabwe och hennes inspiration kommer från de stora
afrikanska sångerskorna hon lyssnade på som ung. Och från den själfulla afrikanska
musiktradition hon växte upp i. Miriam har vunnit flera priser i Danmark. Det har gjort henne och
hennes fantastiska röst – som naturligt och utan ansträngning rör sig in och ut ur rootsmusikens
blues, gospel och soul – till en mycket eftertraktad röst. Bandet består av: Miriam Mandipira/sång,
Søren Skov/keyboard, Martin Stender/gitarr Thomas Fog/bas, Sten “Larm” Rasmussen/ trummor.
https://wedomusic.dk/portfolio/miriam-mandipira-the-soul-family/
ERJA LYYTINEN, FINLAND. Inte heller Erja behöver någon närmare presentation för tidigare
festivalbesökare. Erja återkommer till festivalen i år efter på publikens önskemål vilket är förståligt
då Erja alltid levererar rykande het bluesrock! Erja Lyytinen, "The Queen of Slide Guitar" är en
internationellt hyllad gitarrist med flera utmärkelser och utmärkelser som nummer 2 i Total Guitars
omröstning "World´s Best Guitarists Now" och European Blues Awards "Guitarist of the Year".
Lyytinens musikaliska paljett är enorm och fångar det allra bästa av samtida bluesrock samtidigt
som den är inspirerad och influerad av forna tiders bluesartister Bandet består av: Erja Lyytinen/
gitarr-sång Miika Aukio/keyboard, Tatu Back/bas, Iiro Laitinen/trummor. https://erjalyytinen.com
ERIC GALES med band, USA. En av de största stjärnorna på gitarrscenen idag kommer till
festivalen! 2022 mottog han priset ”Blues Award” av Blues Foundation i Memphis som årets bästa
gitarrist. Som både en afroamerikansk vänsterhänt gitarrist med enastående förmåga och en
uttrycksfull sångröst är det naturligt att jämföra Eric med Hendrix. Men Eric har utvecklat ett unikt
hybrid blues/rock-ljud som också drar på influenser så som Albert King och Frank Gambale. En
unik blandning av stilar. För allt i världen missa inte detta! https://www.ericgales.com

