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Moro!

Kuluva vuosi 2010 on ollut yhdistyksessämme kiitettävän työntäyteinen. Klubibluesin ja Louisiana Cajun 
Partyn paluut, yhteistyökuviot Tullikamarin Klubin kanssa (Zakiya Hooker & Duke Robillard). Näiden lisäksi 
on järjestetty jameja kiitettävästi ja kaksi BluesLove-lehteäkin on ilmestynyt tänä vuonna, joista toista luet 
parhaillaan. 

Ensi vuonna alkavatkin sitten uudet metkut ja kujeet. BluesLovers Jam Session jää alustavan suunnitelman 
mukaan pitemmälle tauolle ja täten alkuvuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla ei järjestetä jameja. Keväällä 
järjestetään sen sijaan ensimmäinen ikärajaton koulutus-jamipäivä. Syksyllä on luvassa uuden jamitoiminnan 
aloittaminen uudistetussa formaatissa. Asiasta enemmän tulevissa tiedotteissa ja seuraavassa, ensi kesäkuun 
loppupuolella ilmestyvässä BluesLove-lehdessä 6 (1/11). Klubiblues 2010 saa jatkoa ja tilaisuus järjestetään 
perjantaina 18.2.2011 perinteiseen tapaan Tampereen Tullikamarin Klubilla. Klubibluesista lisää toisaalla 
tässä lehdessä. Hyvän vastaanoton saanut Louisiana Cajun Party saa näillä näkymillä jatkoa kesällä, ehkä 
jopa laajennetussa muodossa. Näistäkin tapahtumista ja niihin liittyvistä järjestelyistä lisää myöhemmin 
ilmestyvissä tiedotteissa sekä kotisivuilla.

Teemoitettuja BluesLovers Jam Session – tapahtumia järjestettiin peräti 20-kertaa ja kaikki kyseiset jamit on 
kokonaisuudessaan videoitu ja äänitetty. Jo aiemmin luvatun ”Best of BluesLovers Jam Session vol.1.” – dvd:n 
esivalmistelutyöt on jo aloitettu. Työ vaatii erityisen paljon taustatyötä kaiken kaikkiaan ja tässä vaiheessa 
emme pysty tarkemmin lupamaan vielä ilmestymisajankohtaa. Tarkoituksena on siis tarjota pääasiallisesti 
yhdistyksen omille jäsenille tilaisuus hankkia oma henkilökohtainen ”muistelu-dvd”. Toki muutkin tahot saavat 
niitä halutessaan hankkia. Tähänkin asiaan palataan tuonnempana.

Yhdistyksellämme on erityinen kunnia ilmoittaa positiivisia uutisia edesmenneen Down Home Kiven kaipaajille 
(siis meille kaikille Tampereen Blues & Roots-musadiggareille). Tammikuun 28. 2011 starttaa upouusi 
bluesklubi Down Home Sputnik, ensimmäisenä erikoisvieraanaan Big Joe Louis. Bluesklubin vetäjänä 
toimii edelleen Jukka ”Wang Dang Juke” Mäkinen. Kevään mittaan on luvassa reilut annokset erinäisiä 
vierailijoita. Iso käsi Mr. Jukka Mäkiselle! On aivan erityisen hienoa, että kaksi asialleen vihkiytynyttä Blues 
& Roots-tahoa toimii Tampereella, Suomen Austinissa. Molemmat tahothan seilaavat samassa ”sinisessä 
pelastusveneessä”… 

Tammikuun aikana järjestetään yleinen kysely yhdistyksen toiminnasta; tyytyväisyys ja parannusehdotuksia 
jne. Kysely järjestetään kyselykone.fi:n kautta ja siihen voi osallistua klikkaamalla kyselyn ohessa (ja 
kotisivuille tulevassa) olevaan linkkiin ja vastaamalla muutamiin kysymyksiin. Nimensä jättäneiden kesken 
arvotaan kahden hengen ilmainen V.I.P-kortti kaikkiin tulevaisuudessa järjestettäviin BluesLovers-tilaisuuksiin. 
Kannattaa siis jättää yhteystietonsa.

Hyvää bluesrikasta uutta vuotta 2011.

toivottaa     Aarno ja muut BluesLovers-väki

mailto:aarno.rissanen@gmail.com
www.blueslovers.org
http://www.sputnikbar.fi/index.php
http://www.bigjoelouis.com/
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 BluesLovers ry:n toinen Klubiblues-tapahtuma: Klubiblues 2011 järjestetään pe 12.2.2010 Tullikamarin 
Klubilla, esiintyjinä National 37, Doobie Twisters ja BluesLovers Rhythm & Blues Revue Marjo Leinonen, 
Satu Pohja & Maria Joutsi with Jo´ Buddy & BluesLovers Houseband & Horny Horns 

 Down home Sputnik Tampereelle; vuosi 2011 alkaa taivaallisella ilosanomalla 
tamperelaisille blues/roots-harrastajille, jotka kansoittivat jo legendaksi 
muodostuneen Teatterikahvila Kiven Down home Kivi-iltoja. Vuoden 2009 
vuoden blues-klubiksi Blues-Finland.comissa äänestetty klubihan päätettiin 
lopettaa ilmeisesti uransa huipulla kolmen ja puolen vuoden toiminnan jälkeen. 
Nyt iltojen järjestäjä Jukka ”Wang Dang Juke” Mäkinen on kuitenkin löytänyt 
Tampereelta uudeksi yhteistyökumppanikseen Music Bar Sputnikin. Nimeä 
tuleville illoille ei tarvinnut kauan miettiä, joten vanha tuttu Down home-nimike 
liitettiin luonnollisesti vanhaan bluessatelliittiin. Klubi-iltoja järjestetään kaksi 
kertaa kuukaudessa yleensä torstaisin, poikkeuksena avajaisilta:

Down home Sputnik suuntaa maata kiertävälle radalle perjantaina 28.1.2011 Big Joe Louisin toimiessa 
matkanjohtajana ja Jukan oppaana.

Down home Sputnik -alkukevät:
 
pe 28.1. Big Joe Louis & His Blues Kings ( UK/FIN )                                  
to  3.2.   Ronni Boysen & Tomi Leino (DK/GER/FIN)                                                     
to 17.2.  Micke & Lefty feat. Chef  
to 10.3.  Boo Boo Davis (USA/NL)  
 

Showtime klo.20.00 – 00.00  ja lippujen hinnat vaihtelevasti 6-10 €:n välillä. 
Asiaan palataan tarkemmin tammikuun puolivälissä, jolloin on saatavilla tarkemmat tiedot koko kevään 
ohjelmasta. Tilaisuudet päivitetään myös BluesLoversin kotisivuille ja tiedotteisiin.

 yhdistyksemme tämänvuotinen (järjestyksessä kolmas) Jemma-palkinto jaettiin joulukuussa -10 
”Mississippi-Chicago Connection” – jamien ja yhdistyksen pikkujoulujen yhteydessä ja sen sai pitkän 
blues & rootslinjan muusikko Pepe ”Grizzly bear” Ahlqvist. 

Yhdistyksen kotisivujen Media & Video-osiossa on katsottavissa You Tube – videoita menneistä jameista, 
sekä menneiden vuosien havinasta, kuunneltavissa Tampereen Radio Moreenin taannoiset Bluestime-
lähetykset, luettavissa tähän mennessä ilmestyneet pdf-muotoiset Blues Love-lehdet, sekä lehtileikkeitä.

Yhdistyksemme ansiokas valokuvaaja Jyrki Kallio pitää edelleen loistavaa 
blogiaan Aamulehden blogisivustoilla. Niitä on kertynyt jo lähemmäs 300 (!) ja niihin 
pääsee tästä.

mailto:aarno.rissanen@gmail.com
http://www.sputnikbar.fi/index.php
http://www.blues-finland.com/news5/news0260.html
http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blog/list?user=3sqvprk0pybp9
http://aamulehdenblogit.ning.com/profile/JyrkiKallio
http://aamulehdenblogit.ning.com/profile/JyrkiKallio
http://www.sputnikbar.fi/index.php


KlubiBlues-festivaali - Tullikamarin Klubi, Tampere  18.2.2011

Klubin aulassa valokuvaaja Jyrki Kallion valokuvanäyttely: “Juurimehua 2.”

- National ´37         klo 21.00
  
- Doobie Twisters – Roomful of Doobies      klo 22.00
  featuring Masa Orpana & Vesa Hyrskykari

- BluesLovers Rhythm & Blues Revue:      klo 23.00
  Marjo Leinonen, Satu Pohja & Maria Joutsi
  with Jo´ Buddy & The BluesLovers Houseband and Horny Horns

Liput 20/17 € jäsenet, ennakko Tiketti

National’ 37 

kitara    Jyrki Komppa 
laulu ja huuliharppu   Jukka Lehto 

Tämä maaginen duo on olemassaolonsa ajan vuodesta 2004 hioutunut kymmenillä keikoilla klubeilla, 
ravintoloissa  ja yksityisissä tilaisuuksissa.

Musiikillisesti ukot liikkuvat vaivattoman tyylikkäästi Robert 
Johnsonista Johnny Hortoniin.Jyrkin ensimmäiset 
rock- tuttavuudet 70-luvun puolessa välissä olivat Beatlet 
ja Stonesit ja sillä aikamatkalla eteen ja taaksepäin Jyrki 
sanoo olevansa vieläkin. Jyrkin juuret ovat 70-luvun lopulta 
ja koko 80-luvun kotkalaisissa roots- bändeissä Red Hot 
Combo ja Crackerjacks, joista viimeksi mainittu levytti 
mm. singlen ”Worried Bout You Baby” Mika Myyryläiselle. 
Tuolla levyllä Jyrki heilui kontrabasson varressa.  
Kitaristeista Jyrkin listan kärjessä ovat Jimmie Vaughan ja 
James Burton. Eniten Jyrki sanoo kuitenkin fanittavansa 
kitaraa, ei kitaristeja.

Jukan taustat ovat -85 perustetussa Houserockin’ Fenders yhtyeessä, joka toimi aktiivisesti 90-luvun 
alkuvuosille. Bändi oli mm. silloisen klubibluesin lähes vakioesiintyjä. HRF oli mukana myös SAMYN -93 
julkaisemalla ”More Living Finnish Blues”-albumilla. Toinen Jukan yhtyeistä oli 90-luvun puolivälin aikoihin 
perustettu J.Lehto BluesBand, joka toimi aktiivisesti vuoteen 2002. Tämän hetken virityksistä voidaan 
mainita James Ginger and The Bluesheads. Jukan ehkä tärkein harpistiesikuva on Little Walter, mutta 
myöhemmin mukaan on tullut myös vaikutteita Big Walter Hortonilta, eikä myöskään sovi unohtaa kotimaista 
harpisti-ässää Pepe Ahlqvistia, jonka kuuleminen 80-luvun alussa laukaisi Jukan soittoharrastuksen.  

2011
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Doobie Twisters - Roomful of Doobies

featuring Horny Horns: Masa Orpana & Vesa Hyrskykari

Jarmo Rissanen laulu, kitarat
Jyrki Lariniemi kitarat
Heidi Perelló  kosketinsoittimet, laulu
Aarno Rissanen  basso
Pekka Itkonen  rummut, lyömäsoittimet

Horny Horns:

Masa Orpana  saksofonit
Vesa Hyrskykari saksofonit

Little Bit of Blues, Little Bit of Rock ’n’ Roll! Juuri näin, ja yhdessähän ne ovat enemmän kuin osiensa 
summa!!! 

Tamperelaisen Doobie Twistersin blues-pohjainen svengi tuli alan harrastajille tutuksi jo 1980-luvulla. Lahden 
Chicagosta Tampereen Austiniin muuttaneet Rissasen veljekset Jarmo (kitara, huuliharppu ja laulu) ja Aarno 
(basso) olivat aiemmin kiertäneet keikoilla muun muassa perustamiensa The Road - sekä Full House 
-bändien kanssa. 

Ensimmäisen albuminsa Doobie Twisters sai markkinoille vuonna 1991. Rocket Pocket -nimeä kantanut 
pitkäsoitto esitteli yhtyeen tyylikirjon laidasta laitaan. Toistaiseksi tuorein DT-äänite on 1990-luvun puolivälissä 
julkaistu Black Or White. Ensi syksynä ilmestyvä cd on parhaillaan työn alla.
Mielenkiintoisen sivujuonteen bändin tarinaan toi Austinin South-By-Southwest-tapahtumassa soitellessa 
treffattu nuori mustaihoinen luonnonlahjakkuus Big Woody Garrett. Sielukkaalle laulajalle ehdotettiin 
Suomen-reissua, ja kaikkien yllätykseksi homma toteutui. Garrettin kanssa twistarit heittivät neljä hulvatonta, 
menestyksekästä Suomen rundia, joista useimmat sisälsivät loppuunmyytyjä keikkoja. Woodyn kanssa tehtiin 
myös kaksi loistavaa yhteislevyä. 90-luvulla DT teki edellä mainitun parin viikon Austin, Texas-kiertueen lisäksi 
myös vuonna -97 kolmen viikon kiertueen Kanadan Torontossa. Keikkakiertueita tehtiin myös Ruotsissa sekä 
Virossa ja siinä ohessa keikkailtiin myös moneen kertaan pitkin poikin Suomenmaata. 

Ennen vuosituhannen vaihdetta ryhmään liittyi taiturimainen kosketinsoittaja Heidi Perelló (ex - One O’Clock 
Humph). Nykykokoonpanoon kuuluvat Rissasten ja Perellon ohella kitaristi Jyrki Lariniemi (ex - Houserockin’ 
Fenders, One O´ Clock Humph) ja rumpali Pekka Itkonen(ex - Nääsvillen veljekset). 
Doobie Twisters esiintyy Klubiblues 2011-tapahtumassa laajennetussa kokoonpanossa, erityisvierainaan 
pitkän linjan superfonistit Masa Orpana ja Vesa Hyrskykari. 

Kotisivut   http://www.doobietwisters.org/index.html 
A little bit of blues   http://www.youtube.com/watch?v=Lyvpa9kImx8&feature=related
Full moon    http://www.youtube.com/watch?v=ALoY5yYYUdY&feature=related
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BluesLovers ylpeänä esittää erityisprojektin

BluesLovers Rhythm & Blues Revue

”ONCE IN A LIFETIME!” 

Marjo Leinonen, Satu Pohja & Maria Joutsi
featuring Jo´ Buddy & The BluesLovers Houseband

Marjo Leinonen  laulu
Satu Pohja  laulu
Maria Joutsi  laulu
Jo´ Buddy  kitarat, piano, laulu
Tommi Laine  kitarat
Masi Suutarla  basso
Tyko Haapala  rummut, lyömäsoittimet
Masa Orpana  saksofonit
Vesa Hyrskykari saksofonit

Marjo Leinonen

”Ms. Mojo risin´”… Balls, Marjo Leino & Viranomaiset, yhteistyökuviot mm. 
Eternal Erectionin, Pedro Hietanen & Heavy Gentlemenin, Agentsin, 
naispääosa Mika Kaurismäen elokuvassa: Zombie ja kummitusjuna jne. 
Kaikkihan todellakin tuntevat Marjon, tämän  ”Suomen Janis Joplinin”, mutta 
antaa hänen itsensä kertoa, kuinka tuli alalle:” Olin parinkympin tietämissä joskus 
kaheksankytluvun loppumetreillä kun ensimmäisiä kertoja testailin rämäkkää 
laulusaundiani vastaantuleviin. Järjestelin epävirallisia laulukatsauksia aamuyön 
tunteina kantakaupungin tuntumassa ja jostain syystä sain oikeen värikkäitä 
ja kovaäänisiä päälliköitä kannatusjoukkoihini. Siksipä pari vuotta myöhemmin 
kun nousin Ballsin kanssa ekan kerran lavalle, olin jo jollain tapaa karaistunut, 
vaikkakin laulajana vielä kovin kokematon. Omintakeinen laulutyylini ei tuntunut 
root-pohjaisen groove`n rollin poljentoa haittaavan, päinvastoin. Vertaus Janis 
Jopliniin ei luonnollisestikaan ollut kaukaa haettua, polkaisinhan koko laulu-urani 
käyntiin kappaleella Mercedes Benz. Siinä harras gosbel pääsee räyhäämään 
ilman säestystä. Se sopi meitsylle, kun ei ollu ees bändiä…”

Marjo Leinonen & Balls   
http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=95&t=748&a=6445 

Balls - Chain Of Fools  
http://www.youtube.com/watch?v=25znCoi8BGM&feature=related 

Marjo Leinonen & Agents 
http://www.youtube.com/watch?v=ceVDL6s27l8
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Satu Pohja

Vahvaääninen, Suomen ylimpään naislaulajakaartiin kuuluva Satu Pohja on 
ollut mukana monenlaisissa projekteissa, tehden yhteistyö- ja muita projekteja 
seuraavien tahojen kanssa mm. Them Heavy People, One O`Clock Humph, 
Doobie Twisters, Eve, Remotors, Remington, Popeda, Kikka, Mojo Hoop, 
Screamin´ Thunders etc.

Satu Pohja & Remington:  http://www.youtube.com/watch?v=IBSutmi7XdI

Maria Joutsi

Laulaja isolla L:llä! Ote blogistikko-kuvaajamme Jyrki Kallion Aamulehden 
blogista:”… Illan ehdoton tähti oli kuitenkin Maria, laulaja luojan armosta. 
Teknisesti täydellistä ja sielua hyväilevää laulua ei koskaan kuule liikaa ja 
sitä oli tarjolla sydämen täydeltä, kun tämä nuori nainen näytti miten mustaan 
musiikkiin uppoudutaan ja sitä esitetään niin, ettei pahimmallakaan puristilla 
voi olla poikkipuolista sanaa sanottavanaan. Jos laulaja jo näin nuorena on 
tällä tasolla, niin voi vain ihmetellä, mihin hän yltää, jos vain jaksaa jatkaa 
uraansa.”

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/maria-joutsi-henrys-pubissa 

Jo´ Buddy & BluesLovers Houseband 
with Horny Horns

Monessa marinadissa muhinut ja jo eläväksi legendaksi muodostunut 
BluesLovers Houseband kapellimestarinaan oma paikallissankarimme Jo´ 
Buddy on erehtymättömän tyylitajun mestarijoukkio, joka säestää tässä 
erikoisprojektissa Suomen johtavia Rhythm & Blues-leidejä. 

BluesLovers Houseband on tullut tutuksi yli 20:stä teemoitetusta  jamitilai- 
suudesta ja sen johtohahmona on Tommi Laine, monipuolinen kitaristi ja bändin 
musiikillinen selkäranka.  Muita jäseniä ovat Masi Suutarla, kontrabasso, sekä 
Jo´ Buddyn luottorumpali Tyko ”Down Home King III” Haapala, rummut ja 
lyömäsoittimet.

Tätä tilaisuutta ei voi missata!
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Teksti: Marko Aho

jemmari@gmail.com
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Pepe Ahlqvist – Kaikessa soi Blues

Tämänvuotisen Jemma-palkinnon saaja Pepe Ahlqvist on touhunnut bluesmusiikin parissa jo yli 
neljäkymmentä vuotta. Se on kunnioitettava saavutus, semminkin kun miehellä on edelleen hurja vauhti 
päällä. Hänellä on takanaan kymmeniä levyjä ja useita tuhansia keikkoja mitä moninaisimpien kokoonpanojen 
kanssa. Pepe voidaankin hyvällä syyllä nostaa merkittävimpien suomalaisten bluesmuusikoiden kärkikastiin. 
Hän on soittanut monien blueslegendojen kanssa ja ansainnut heidän kunnioituksensa. Laajoilla matkoillaan 
Ahlqvistilla on ollut ilo jammailla muun muuassa Junior Wellsin ja Carey Bellin kaltaisten mestareiden 
kanssa. Kaiken muun toimintansa ohella hän vie myös bluesperinnettä eteenpäin tekemällä koulukeikkoja ja 
pitämällä workshoppeja.

Vuosien varrella Pepe on opittu tuntemaan Suomen johtavana bluesharpistina ja mainiona kitaristina. 
Monesti unohdetaan, että tämän lisäksi hän on karismaattinen ja vahvaääninen laulaja. Suomalaisten blues- 
ja rockbändien kompastuskivi kun tuppaa perinteisesti olemaan laulutaito ja etenkin englanniksi laulaminen, 
niin sen kaltaisia ongelmia ei Ahlqvistilla ole. Hän osaa esittää asiansa uskottavasti – on sitten kyseessä 
englanninkielinen bluesstandardi tai Disney -elokuvan suomennettu tunnusmelodia. 

Ahlqvistin soittoinnostus lähti perinteisten kaavojen mukaisesti kuusikymmenluvulla, kun hän Beatlesin, 
Stonesin ja Dylanin diggailun myötä alkoi tapailla kitaralla heidän hittejään. Luonnollisena jatkumona 
kuvaan astui pian John Mayallin ja kumppaneiden tarjoilema brittiblues, joka toimi porttina Chicagon ja 
Mississippin laajaan musiikkiperinteeseen. Muddy Waters ja Robert Johnson nousivat tärkeiksi esikuviksi 
ja ovat sitä edelleenkin. Pepen innostuttua hieman myöhemmin Little Walterin, Sonny Boy Williamsonin ja 
Paul Butterfieldin kaltaisista turpahöylän taitajista, astui huuliharppu kuvioihin ja alkoi armoton harjoittelu. 

Ensimmäisen kerran Ahlqvist pääsi laajemminkin keikkailun makuun seitsemänkymmentäluvun alussa 
vaikuttaneen Pintavian myötä. Sen jälkeen hän oli vuoden verran mukana Charliesissa ja päätyi levyllekin. 
Vuosikymmenen jälkimmäisen puoliskon hän toimi Chicago Overcoatin laulajana ja harpistina. Bändihän 
on sittemmin noussut varsin legendaariseen maineeseen, mutta toki kannatusta piisasi jo aikoinaankin. He 
tekivät Love Recordsille kaksi LP:tä, joista ensimmäinen, vuonna 1977 ilmestynyt ja yksinkertaisesti nimetty 
”Chicago Overcoat” nousi Suomen Top 40 listan sijalle kaksikymmentäneljä. 

Kahdeksankymmentäluvun lopulla Ahlqvistilla oli 
lyhytikäinen bändi nimeltä Sunset Boulevard, joka 
julkaisi yhden levynkin. Sitä seuranneen H.A.R.P 
-yhtyeen myötä alkoi tapahtua ja Pepe kohosi viimein 
bluespiirejä laajempaankin suosioon, sekä aivan 
listojen kärkipäähänkin. H.A.R.P:in bluespohjainen 
juureva rock oli sopivasti yleispätevää kamaa ja saavutti 
kuulijoita laajalti. Amerikkalaisesta musiikkiperinteestä 
hyvin perillä oleva Esa Kaartamo toimi pääasiallisena 
piisiniekkana, vaikkei kokoonpanoon kuulunutkaan. 
Hänen kynästään on lähtöisin muun muuassa bändin 
suurin hitti ”Back To The River”. H.A.R.P julkaisi 
vuosien saatossa viisi mainiota levyä, joista ilmestyi 
versioita myös ulkomailla. Välihuomautuksena vielä 
kerrottakoon sekin, että viime vuonna H.A.R.P heräsi 
uudelleen henkiin – tosin ilman Ahlqvistia – joten 
tulevaisuus näyttää lähteekö bändi uuteen nousuun.

Seuraavaksi oli Pepen uralla vuorossa astetta 

mailto:j.jemmari@gmail.com


juurevampi, neljä pitkäsoittoa julkaissut Tumbleweed. Bändin nimeksi 
tosin muuttui ensimmäisen levyn jälkeen Rolling Tumbleweed. Näihin 
aikoihin Ahlqvist alkoi keskittyä huuliharpun ohella myös ensirakkauteensa 
kitaransoittoon. Sittemmin kitara onkin monien ällistykseksi noussut hänen 
pääinstrumentikseen. 

Pepe on kahdeksankymmentäluvulta lähtien tehnyt bänditouhujen 
ohessa myös pienimuotoisempia keikkoja. Nykyisin hän esiintyy paljon 
trubaduuripohjalta yksinään, mutta mahtuupa vuosien varrelle nippu kovia 
duokumppaneitakin. Esimerkiksi Henry Ojutkangas, Jarkka Rissanen, 
Tomi Leino ja Jonne Kulluvaara ovat kukin vuorollaan keikkailleet Pepen 
kanssa.  

Kuluvalla vuosituhannella Pepeä on työllistänyt muun muuassa Heikki 
Silvennoisen kanssa pyörittämänsä all stars -ryhmä SF Blues. Hän julkaisi 
myös ensimmäisen suomenkielisen sooloalbuminsa ”Näillä mailla” ja on 
ollut mukana erilaisissa projekteissa duoista big bandeihin. Kuten tarinan 
alussakin mainittiin, on Pepe myös osallistunut useammankin Disneyn 
piirrosfilmin suomenkielisen version toteuttamiseen.

Pepe Ahlqvist on todella Jemmansa ansainnut. Hänen väsymätön 
puurtamisensa bluesin parissa olisi itse asiassa useammankin palkinnon 
arvoinen urakka. Muutama vuosi sitten Selvis -lehdessä Pepe kuvaili 
suhdettaan bluesiin näin:”Bluesin maailma on mulle niin laaja käsite, että 
siitä on riittänyt edelleen ammennettavaa. Monet mieltävät bluesin jonain 
pelkkänä ränttätänttänä tai 12-tahdin juttuna. Kyllä se on paljon muutakin. 
Bluesmusa voi olla primitiivistä, akustista, sähköistä, jazziin, rokkiin, 
countryyn, souliin, funkyyn, afrikka/karibiamusaan tai jopa iskelmäänkin 
päin.” Juuri näin. Yksinkertaistetusti voitaisiin todeta Pepen muinaiselle Topi 
Kärki -tribuutille esittämän laulun hengessä, että ”Kaikessa soi blues”.
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Blind Lemon Jefferson, “Father of the Texas Blues” 

Sokeita mustia 1920-luvulla levyttämisen aloittaneita laulaja-kitaristeja käsittelevä juttusarjani on edennyt 
kolmanteen osaansa, ja Blind Willie Johnsonin sekä Blind Blaken jälkeen vuoron saa Blind Lemon 
Jefferson. Tarina jakautuu kolmeen osaan: elämä, kuolema ja musiikki, ajatuksena se, että BLJ:n kaltaisten 
legendaaristen mestarien musiikki jatkaa elämäänsä kauan esittäjänsä kuoleman jälkeenkin. Mutta asiaan 
mennäkseni: 

Elämä

Kuten oli asianlaita aiemmin käsittelemieni artistienkin kohdalla, myös BLJ:n elämään ja kuolemaan liittyvät 
faktat ovat harvassa. Yleisimmin esitetty ja todennäköisin ajankohta hänen syntymälleen on syyskuu 1893. 
Hän syntyi sokeana maatilalla Coutchman-nimisen paikkakunnan lähistöllä, Freestonen piirikunnassa, 
Teksasissa. Hänen vanhempiensa nimet olivat Alex ja Clarissa Jefferson. Perheessä oli (lähteestä riippuen) 
joko seitsemän tai kahdeksan lasta. 

BLJ:n varhaisesta elämästä tiedetään hyvin vähän, mutta jotain faktoja tutkijat ovat sentään saaneet selville, 
haastattelemalla ihmisiä, jotka tunsivat hänet, ja tutkimalla erilaisia asiakirjoja. Koska sokeus esti maatyöläisen 
ammatin harjoittamisen, hän opetteli teini-ikäisenä soittamaan kitaraa ja laulamaan, elättääkseen itsensä ja 
perheensä musiikilla.

Hän esiintyi aluksi maaseudulla: piknikeillä, pienissä juhlissa, pikkukaupunkien kaduilla, kahviloissa ja 
bordelleissa, kunnes saapui Dallasiin noin vuonna 1915. Siellä hän tapasi muita myöhemmin varsin 
tunnetuiksi tulleita bluesmuusikoita, kuten paremmin Leadbellynä tunnetun Huddie Leadbetterin. Leadbelly 
sekä esiintyi BLJ:n kanssa, että toimi myöskin hänen oppaanaan. Oppaana Dallasissa liikkumisessa toimi, 
kitaransoitto-oppia vastaan, myös muuan Aaron Thibeaux Walker, joka tuli myöhemmin tunnnetuksi nimellä 
T-Bone Walker. Dallasissa BLJ esiintyi lähes päivittäin Deep Ellumin ja Central Trackin alueilla. 

Joskus 1920-luvulla BLJ tapasi Roberta Ransom-nimisen, itseään kymmenen vuotta vanhemman naisen, 
jonka kanssa hän meni naimisiin vuonna 1927. He saivat yhdessä ainakin yhden lapsen. (Tosin joidenkin 
lähteiden mukaan sen paremmin avioliittoa kuin BLJ:n mahdollista jälkikasvuakaan ei ole voitu varmasti 
todistaa).

1920-luvulla BLJ matkusteli varsin laajasti eri puolilla Yhdysvaltoja, esiintyen mm. eri puolilla Mississippiä, 
Memphisissä, St. Louisissa, ja tietysti levytyssessioidensa yhteydessä hän vietti usein aikaa myös 
Chicagossa. 

Kuolema

BLJ:n kuolemasta on useita esitetty useita eri teorioita, ja lopullisesti totuutta tuskin saadaan ikinä selville. Eri 
vaihtoehtoja ovat mm. se, että hän kuoli auto-onnettomuudessa, hänet myrkytettiin, hän sai sydänkohtauksen, 
tai hänet tapettiin ryöstön yhteydessä. Usein kerrottu vaihtoehto (eri variantteineen) on myös se, että hän 
paleltui hengiltä talvimyrskyssä, joko eksyttyään matkalla juhlista kotiin, tai hänen autonkuljettajansa/oppaansa 
hylättyä hänet yksin ulos myrskyyn ja pakkaseen. Aika ja paikka on kuitenkin kaikissa tarinoissa sama, eli 
joulukuu 1929, Chigagossa. Koska kuolintodistusta ei kirjoitettu, kuolinsyystä tuskin ikinä saadaan lopullista 
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varmuutta. BLJ:n kuoleman jälkeen pianisti Will Ezell toi hänen ruumiinsa Chigagosta Teksasiin, missä 
hänet haudattiin Worthamiin, mustien hautausmaalle. Ikävä kyllä mies, jonka yksi tunnetuimpia kappaleita 
oli ”See That My Grave Is Kept Clean” (tuon hienon kappaleen levytti sittemmin ekalle albumilleen varsin 
suosituksi ja arvostetuksi ihan omilla kappaleillaankin tullut herra nimeltä Bob Dylan), joutui lepäämään 
merkitsemättömässä haudassa vuoteen 1967 asti, jolloin suurinpiirtein oikealle kohdalle asetettiin metallinen 
Teksasin historiallinen merkki, ”Texas Historical Marker”. 1990-luvulla huomattiin taas, jotta BLJ:n hauta oli 
jäänyt hoitamatta, ja silloin organisoitiin sekä bluesfestivaali että keräys, joiden tuotolla haudalle vihdoin 
saatiin graniittinen kivi. 2007 hautausmaan nimi vaihdettiin Blind Lemon Memorial Cemeteryksi, ja organisoitiin 
toimikunta toteuttamaan BLJ:n toivetta hänen hautansa puhtaana pitämisestä.

Musiikki

BLJ:n varhaisimpia vaikuttajia olivat paitsi paikalliset laulavat puuvillanpoimijat, myöskin varhaiset teksasilaiset 
”songsterit” ja bluesartistit kuten Henry ”Ragtime Texas” Thomas ja ”Texas” Alexander. Näiden lisäksi hän 
kuunteli alueen meksikolaisia kitaraa soittavia maatyöläisiä, joiden soitossa kuului usein sävyjä ja vaikutteita 
flamencosta. Näistä aineksista hän kehitti oman, täysin uniikin tyylinsä, jossa oli mm. hyvin omalaatuisia ja 
varsin monimutkaisia fraaseja, sekä paljon erilaisia ”nopeita kuvioita”.

Hän oli myös ensimmäinen kaupallisesti todella menestynyt miespuolinen bluesartisti. Aiemmin kaikki suuren 
suosion saavuttaneet blueslevytykset olivat naisten (kuten Bessie Smith, Ida Cox ja Ma Rainey) tekemiä, 
ja nämä naiset esittivät muiden tekemiä kappaleita toisten muusikoiden säestäminä. BLJ oli ensimmäinen 
bluesartisti, joka esiintyi soolona, itse omaa lauluaan kitaralla säestäen, esittäen suuremmaksi osin omaa 
materiaaliaan.

BLJ:n levytysura alkoi vuonna 1925, kun teksasilainen kykyjenetsijä lähetti hänen demonsa Chigagoon 
Paramount-levy-yhtiön Mayo Williamsille. Williams kutsuikin hänet välittömästi levyttämään, ja ensimmäiset 
levytetyt kappaleet taltioitiin joulukuussa 1925. ”I Want to Be Like Jesus in My Heart” ja “All I Want Is That 
Pure Religion” julkaistiin tosin pseudonyymillä Deacon L.J. Bates. Samoin kävi v. 1927 kun kappaleet ”He 
Arose From the Dead” ja  ”Where Shall I Be?” julkaistiin sekä aiemmin käytetyllä pseudonyymillä Deacon L.J. 
Bates että myöskin uudella: Elder J.C. Brown.

Ensimmäiset varsinaiset blueskappaleensa hän levytti alkuvuonna 1926 ja kaiken kaikkiaan mies levytti alle 
neljässä vuodessa noin  100 kappaletta. Lähes kaikki levytykset tehtiin Chigagossa Paramountille, 

lukuunottamatta maaliskuussa 1927 Atlantassa Okehille levytettyä sessiota. Okeh-
sessiossa hän levytti ensimmäisen version yhdestä tunnetuimmasta kappaleestaan 
”Matchbox Blues”, kuten myös uuden version klassikostaan ”Black Snake Moan”. Carl 
Perkins levytti Matchbox Bluesin (laittaen sen omiin nimiinsä) joitain kymmeniä vuosia 
myöhemmin, ja Carlin levytyksestä taas oman versionsa teki sittemmin kohtuullisen 
hyvin ihan omillakin kappaleillaan menestynyt brittiläinen nuorisomusiikkia esittänyt 
laulu-ja soitinyhtye nimeltään The Beatles. Taaskin yksi malliesimerkki siitä, miten 
lähes kaikkien pop/rockmusiikin legendojen juuret löytyvät 1920-luvulta, Teksasin ja 
Mississippin alueiden bluesmestarien tuotannosta. 

Menestyksestä puheen ollen, BLJ:n toinen levytyssessio oli siis maaliskuussa 1926. Tuolloin levytettiin neljä 
kappaletta, joista ensimmäiselle hänen omalla nimellään julkaistulle levylle valittiin ”Booster Blues” ja ”Dry 
Southern Blues”. Levystä tuli heti hitti, ja samassa sessiossa taltioidut ”Got The Blues” ja ”Long Lonesome 
Blues” julkaistiinkin lähes välittömästi. BLJ:n toisena levynä. Se levy olikin sitten jo valtaisa menestys, 
myyden kuusinumeroisen määrän. Levyn vaikutus niin yleisöön, kuin muihin soittajiinkin oli tyrmäävä! Missä 
tahansa tuon ajan genressä BLJ:n kahden oktaavin ääniala, erittäin laaja ja monipuolinen riffivalikoima, soiton 
rytminen kompleksisuus ja runolliset lyriikat olisivat olleet poikkeuksillisia, country bluesin genressä ne olivat 
uniikkeja!

BLJ:n kaupallinen menestys oli itse asiassa hämmästyttävän hyvä, ottaen huomioon, miten epäkaupallinen 
hänen soundinsa loppuviimeksi oli: Korkea (usein ”yksinäiseksi” kuvailtu) ääni, sekä lähes epätoivoiset 
että myöskin varsin kaksimieliset sanoitukset, ja hänen usein erittäin monimutkainen kitaratyöskentelynsä. 
Noista kaikista muodostui, tuon ajankin mittapuulla arvioiden, erityisen raaka blues, jolle kuitenkin löytyi 
levykaupoista varsin mittava ja laajalle levinnyt ostajakunta. 
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Tässä kohtaa pitää harmitella sitä, että BLJ:n tasoinen artisti 
levytti käytännössä koko tuotantonsa Paramountille, jonka 
studiotekniikka ja levyjen laatu olivat aikansa heikointa 
tasoa, mistä väistämättä seuraa se ikävä tosiasia, jotta 
noista hienoista levyistä nauttimista häiritsee kyllä jonkin 
verran niiden ”toisinaan-kaiuttimistani-kuuluu-enemmän-
rahinaa-kuin musiikkia” tasoinen äänenlaatu, parhaimpienkin 
uudeelleenmasterointien osalta.

Kaiken kaikkiaan, vaihtoehtoiset otot mukaan lukien, paras 
arvio BLJ:n levytysten määrästä lienee noin 110, tosin 
tuosta määrästä vähän yli kymmenestä levytyksestä ei ole 
jälkipolville säilynyt yhtään taltiointia.

Itse arvostan BLJ:ssä, samoin kuin muissakin bluesin suurissa 
mestareissa, sitä miten omaperäinen hän oli, kukaan muu 
ei kuulostanut silloin, eikä sen jälkeenkään, samalta kuin 
hän. Myöskin ihailen suuresti ”kokonaisuuden laatua”, eli 
mies oli hieno blueslaulaja, loistava kitaristi, kirjoitti upeita 
lyriikoita.. ei juuri löydy heikkoa kohtaa herran tekemisistä 
eikä osaamisesta ei!

Kuten kaikki tuon ajan country blues artistit, BLJ:kin 
turvautui jossain kohtaa levytysuraansa jonkin verran omien 
juttujensa toistamiseen, mutta silti on mielestäni myös 
Isojen Kehujen arvoista se, miten monipuolinen hänen 
tuotantonsa kokonaisuutena on : jotkin kappaleet varioivat 
varsin onnistuneesti samoja melodioita ja kitarakuvioita, 
joissain kappaleissa taas ei ole toistuvia osia lainkaan. Hänen 
rytmisyytensä on aivan omaa luokkaansa, samoin hänen 
”single-note” soolojen soittonsa. Verrattuna moneen muuhun 
tuon ajan country blues artistiin, hän soitti hyvin monessa eri 
sävellajissa ja useita eri virityksiä käyttäen.

On sanottu, jotta BLJ merkitsi Teksasin bluesille samaa kuin 
Charley Patton Mississippin bluesille, ja minusta tuo onkin 
oikein osuva vertaus. Suoraan häneltä oppia ja vaikutteita 
saivat mm. Bessie Smith, Bix Beiderbecke, Louis 
Armstrong, T-Bone Walker, Leadbelly, Mance Lipscomb 
ja Lightnin’ Hopkins. Myöhemmin BLJ:n levyiltä oppia ja 
vaikutteita saivat mm. Son House, Robert Johnson, B.B 
King (joka on usein maininnut BLJ:n, T-Bone Walkerin ohella, 
yhdeksi niistä bluesmuusikoista, joilta hän on saanut eniten 
vaikutteita), Canned Heat, Doc Watson, Carl Perkins, 
Jefferson Airplane, (aiemminkin jo mainittu) Bob Dylan ja 
John Hammond Jr.

Jos nyt tämän jutun lukemisen jälkeen innostuu hankkimaan 
BLJ:n levyjä, niin JSP-levymerkin julkaisema 4-cd:n 
boksi ” The Complete Classic 94 Sides” lienee hinta/
kattavuussuhteeltaan paras hankinta, sitä näyttää olevan 
ainakin internetin isoissa verkkokaupoissa tarjolla n.20 euron 
hintaan. Yhden cd:n kokoelmista parhaasta päästä lienee 
Yazoo-levymerkin julkaisema ”King of the Country Blues”.
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Blind Lemon Jefferson netissä:

http:/ /en.wikipedia.org/wiki /Bl ind_Lemon_
Jefferson

 http://www.tshaonline.org/handbook/online/
articles/fje01

Black Snake Moan:
http://www.youtube.com/watch?v=h3yd-c91ww8

See That My Grave Is Kept Clean: http://www.youtube.
com/watch?v=5S8Rjwwo2g4

Disc: 1

 

   1. I Want To Be Like Jesus  
       In My Heart

   2. All I Want Is That Pure             
       Religion

   3. Got The Blues

   4. Long Lonesome Blues

   5. Booster Blues

   6. Dry Southern Blues

   7. Black Horse Blues

   8. Corinna Blues

   9. Got The Blues

  10. Long Lonesome Blues

  11. Jack O’ Diamond Blues

  12. Jack O’ Diamond Blues

  13. Chock House Blues

  14. Beggin Back

  15. Old Rounders Blues

  16. Stocking Feet Blues

  17. That Black Snake    
        Moan

  18. Wartime Blues

  19. Broke And Hungry

  20. Shuckin’ Sugar Blues

  21. Booger Rooger Blues

  22. Rabbit Foot Blues

  23. Bad Luck Blues

Disc: 2

   1. Black Snake Moan

   2. Match Box Blues

   3. Easy Rider Blues

   4. Match Box Blues

   5. Match Box Blues

   6. Rising High Water   
      Blues

   7. Weary Dogs Blues

   8. Right Of Way Blues

   9. Teddy Bear Blues

  10. Teddy Bear Blues

  11. Black Snake Dream   
        Blues

  12. Hot Dogs

  13. He Arose From The   
        Dead

  14. Struck Sorrow Blues

  15. Rambler Blues

  16. Chinch Bug Blues

  17. Deceitful Brownskin  
        Blues

  18. Sunshine Special

  19. Gone Dead On You   
         Blues

  20. Where Shall I Be?

  21. See That My Grave’s  
        Kept Clean

  22. One Dime Blues

  23. Lonesome House   
        Blues

Disc: 3

   1. Blind Lemon’s   
       Penitentiary Blues

   2. ‘Lectric Chair Blues

   3. See That My Grave Is  
        Kept Clean

   4. Lemon’s Worried Blues

   5. Mean Jumper Blues

   6. Balky Mule Blues

   7. Change My Luck Blues

   8. Prison Cell Blues

   9. Lemon’s Cannon Ball  
       Moan

  10. Long Lastin’ Love

  11. Piney Wood’s Money  
        Mama

  12. Low Down Mojo Blues

  13. Competition Bed Blues

  14. Lock Step Blues

  15. Hangman’s Blues

  16. Sad News Blues

  17. How Long How Long

  18. Lockstep Blues

  19. Hangman’s Blues

  20. Christmas Eve Blues

  21. Happy New Year Blues

  22. Maltese Cat Blues

  23. D B Blues

Disc: 4

   1. Eagle Eyed Mama

   2. Dynamite Blues

   3. Disgusted Blues

   4. Competition Bed Blues

   5. Sad News Blues

   6. Oil Well Blues

   7. Tin Cup Blues

   8. Big Night Blues

   9. Bed Spring Blues

  10. Saturday Night   
       Spendor Blues

  11. That Black Snake   
         Moan No. 2

  12. Peach Orchard Mama

  13. Big Night Blues

  14. Bed Spring Blues

  15. Yo Yo Blues

  16. Mosquito Man

  17. Southern Woman   
        Blues

  18. Bakershop Blues

  19. Pneumonia Blues

  20. Long Distance Moan

  21. That Crawlin’ Baby   
        Blues

  22. Fence Breakin’ Yellin’  
        Blues

  23. Cat Man Blues

  24. The Cheaters Spell

  25. Bootin’ Me ‘Bout

14

http://en.wikipedia.org/wiki/Blind_Lemon_Jefferson
http://en.wikipedia.org/wiki/Blind_Lemon_Jefferson
http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/fje01
http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/fje01
http://www.youtube.com/watch?v=h3yd-c91ww8
http://www.youtube.com/watch?v=5S8Rjwwo2g4
http://www.youtube.com/watch?v=5S8Rjwwo2g4
http://elderly.com/recordings/items/JSP-CD7706.htm


18 15



Kai Kiviranta

Tässä BluesLove-lehden numerossa aloitetaan uusi juttusarja, 
”Paikallissankari”. Tässä artikkelisarjassa on tarkoitus haastatella 
henkilöitä jotka, huolimatta sangen pitkästä ja/tai ansiokkaasta työstään 
meidän kaikkien rakastaman juurimusa-genren saralla, ovat syystä tai 
toisesta jääneet lehtemme toimituksen mielestä aivan liian vähälle huomiolle. 
Sarjan aloittaa toimittaja Kai Kiviranta, joka tunnetaan mm. Radio Moreenin 
pisimpään yhtäjaksoisesti pyörineen ohjelman, BluesTimen toimittajana. 
Minulla oli ilo ja kunnia viettää Kain kanssa pari reilun tunnin mittaista 
tarina/turinatuokiota, Tampere-talon kahvilassa ja yliopiston alakuppilassa, 
ja tässäpä niiden tuokioiden satoa:

Miten innostuit bluesista?

11-vuotiaana serkku hiljensi alaikäisen laittamalla kuulokkeet päähän ja Muddy Watersin levyn 
”Fathers and Sons”-levyn soimaan. Silloin tuntui heti että tämä on se oma juttu. Blueslyriikoiden 
mytologia, kaksimielisyys, huumori ja nokkeluus vetoavat minuun voimakkaasti, samoin bluesin 
spiritualiteetti, sen kohottuneen ekstaattinen tunnelma, ja myös se, kuinka blues on länsimaisesta 
musiikista poiketen hyvin fyysistä musiikkia, bluesissa kun on niin voimakkaasti mukana koko keho 
ja liike yleensäkin.

Kuinkas päädyit Tampereelle? 

Ensinnä kiertelin Tampereen levy - ja soitinkauppoja murrosikäisestä alkaen. Tampereelle muutin 
1987 opiskelujen myötä. Metson kirjaston laaja ja laadukas musiikkiosasto mahdollisti erittäin hyvin 
bluesin harrastamisen. Soittelusta pitää sanoa se, että vaikka soittelinkin punk/uusi aalto yhtyeissä, 
en kokenut sitä genreä ikään kuin omakseni, koska olin aloittanut soittamisen opettelun bluesin 
myötä

Kerrotko jotain suurimpia henkilökohtaisia suosikkejasi? (Artisteja, bändejä, levyjä, biisejä, 
keikkoja, tapaamistasi artisteista suurimman vaikutuksen tehneitä ihmisiä yms./jne.)

Kaikkien aikojen paras blueslevy on mielestäni vuonna 1927 levytetty Willie Brownin ”Future Blues”. 
Ensimmäinen näkemäni mustan musiikin livekeikka oli Helsingin kulttuuritalolla 13-vuotiaana 
näkemäni Bo Diddley. Hän oli silloin hyvässä vedossa ja oli äärimmäisen vaikuttavaa seurata sitä 
menoa ihan eturivistä. Ensimmäinen näkemäni varsinainen oikea bluesmuusikko oli Muddy Waters 
Porissa 1980. Kaikki näkemäni B.B. Kingin keikat ovat myös jääneet hyvin mieleen. Byther Smithin 
tapasin Puistobluesissa 1990-luvun alkupuolella, ja toinen vaikuttava henkilö oli Raumalla tapaamani 
Hubert Sumlin, joka oli erittäin tyylikäs vanhempi herrasmies. Hubertin lausahdus ”God bless you, 
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my man” tapaamisemme päätteeksi on jäänyt erityisen hyvin 
mieleen. Jazzin suunnalta pidän eniten 1950 - 1960 luvun hard 
bopista. Soulista ja gospelista pidän myös, samoin intialaisesta, 
turkkilaisesta ja arabialaisesta musiikista. Suosittelen lämpimästi 
tutustumaan kaikenlaisiin erilaisiin traditioihin, rhythm and 
bluesista jazziin ja maailmanmusiikkiin.

Miten koet tällaisen ”vanhan musiikin” harrastamisen, 
muodikastahan tällainen musiikki ei varsinaisesti ole?

Pidän musiikista, missä kuuluu tilan ja ajan ääni. Joka 
vuosikymmenellä on kuitenkin ollut oma käsityksensä 
tilasta ja ajasta. Äänistä puheen ollen, tämän päivän varsin 
”melusaasteista” äänimaailmaa havahdutti miettimään myös 
erään tutkijan kommentti siitä, miten Mozartin elinaikana 
kovimmat äänet olivat luokkaa hevosen vetämien rattaiden 
kulku puusillan yli, ja miten iso muutos siitä on tämän päivän 
äänimaailmaan. Tuollainen muutos ei varmaankaan voi olla 
vaikuttamatta ihmisiin, ja se vaikutus tuskin on kokonaisuutena 
positiivinen. 

Mitenkäs tämä radio-ohjelmasi teko sitten sai alkunsa

Olen aina ollut radio-ihminen ja kuunnellut paljon radiota. Ylen 
”Bluesin maailmasta” oli ensimmäinen bluesiin keskittyvä radio-
ohjelma, jonka nauhoitin ja kuuntelin aina tarkkaan. Tästä lähti 
hyvin varhain jo oma mielenkiinto oman ohjelman tekoon. 
Ohjelmani sai alkunsa Radio Moreenin aloituksen myötä 
vuonna1992, kun lähestyin Radio Moreenin (hiljan edesmennyttä) 
ensimmäistä päätoimittajaa Huikun Seppoa että ”minulla olisi 
tällainen bluesohjelmaidea”. Seppo totesi siihen että ”Sen kun 
vaan”. Ohjelman nimeksi tuli sitten sitä varsin hyvin kuvaava 
Bluestime. Mitään varsinaista koulutusta ohjelman tekoon 
ei tullut, vaan olen opetellut periaatteella ”tekemällä oppii”. 
Alussa ohjelman teossa oli puristisempi lähtökohta, jolloin kaikki 
ohjelmassa soitettu musiikki oli mustien tekemää. Se muuttui 
sittemmin vuosien myötä, mutta on ajan kuluessa palannut taas 
takaisin alkuaikojen linjoille. 

Mites ohjelman tulevaisuus?
 
Ohjelma jatkuu samaan tahtiin, kotimaiset artistivieraat ovat 
tervetulleita, ja kaikkia kotimaisten artistien lähettämiä levyjä 
varmasti soitan ohjelmassani myös. 

Millaisena näet blues/rootsmusiikin harrastamisen 
tulevaisuuden? (Itseäni varsinkin arveluttaa ns. 
”ukkoutuminen/akkautuminen”, miten saada nuoria 
mukaan?)

Uskon että aina löytyy uusia kiinnostuneita, ne vanhat timantit ja 
helmet säilyvät ikuisesti, vaikka muille aika tekeekin tehtävänsä. 
Jollain tavalla marginaalissahan blues tullee aina olemaan, eli ei 
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siitä mitään valtavirtaa varmaankaan ikinä tule. Tärkeätä on kuitenkin kertoa ihmisille, että tälläistäkin 
musiikkia on olemassa, ja minuun tällainen musiikki on tehnyt suuren vaikutuksen. Sen jälkeenhän 
se on sitten itse kunkin ihmisen oma asia, pitääkö hän bluesista vai ei. Pitää kuitenkin iloita siitä, 
että tällaisellakin musiikilla on vuosikymmenestä toiseen säilynyt Suomessa se oma aktiivinen 
harrastajaryhmänsä. Varsinkin BluesNewsin / FBS:n herroja kohtaan tunnen suurta arvostusta 
heidän vuosien varrella tekemästään työstä. Muutenkin koen että kulttuurin ja humaanien asioiden 
äärellä toimivien ei kannata menettää uskoaan ja toivoaan tänäkään päivänä. Bluesissa se iso asia 
on se erittäin vahva läsnäolon tunne ja pyrkimys todellakin koskettaa ihmisiä.

Millaisena näet koko levy/musa ”bisneksen” tulevaisuuden? Kuolevatko ”fyysiset tallenteet” 
kuten cd tai lp, miten koet mp3:set, tämänkaltaisista asioista olisin vielä kiinnostunut 
kuulemaan näkemyksiäsi?

Koen että olennaista on taltioitu musiikki, ei formaatti, missä se taltioidaan, varsinkin kun otetaan 
huomioon se että koko musiikin taltioimisen historia on kuitenkin verrattain lyhyt. Uskon että 
elävä musiikki pysyy elossa, varsinkin kun vain jatkuvasti kannustetaan ja rohkaistaan ihmisiä 
käymään keikoilla. Tärkeätä olisi myös saada bluesinkin soittajat erilaisten apurahojen piiriin. Jazzin 
rahoittamista apurahoilla pidetään jo tärkeänä ja hyväksyttävänä, mutta jostain syystä bluesia ei 
vielä nähdä tai koeta samalla tavalla. Blues ja jazz ovat kuitenkin lopulta ainoat Amerikan maailman 
kulttuuriperintöön antamat asiat. ja tunnen suurta kunnioitusta bluesin/jazzin syntyyn vaikuttaneiden 
ihmisten valtavaa sisäistä voimaa kohtaan. Kyseessä on kuitenkin mustan yhteisön varsin ahtaissa 
rajoissa luoma kulttuuri, joka läpäisee yhteiskunnan tänäkin päivänä.

Kiitos mukavista juttuhetkistä ja toivottavasti saamme nauttia laadukkaasta radio-ohjelmastasi 
vielä monen vuoden ajan.

http://fi-fi.facebook.com/people/Kai-Kiviranta/658382261

http://fi-fi.facebook.com/people/Kai-Kiviranta/658382261
http://moreeni.uta.fi/Ohjelmatiedot
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Willie Nelsonin lypsylehmäongelmat
 
Willie Nelson on mitä oivallisin artisti esiteltäväksi ”Toinen näkökulma” otsikon alla. Hän on omista lauluistaankin 
esittänyt pitkällä urallaan hyvin monia eri näkökulmia. Esimerkiksi ”I´ve Just Destroyed The World” ja 
”Darkness On The Face Of The Earth” saavat tyystin erilaisen ulkomuodon Daniel Lanoisin tuottamalla 
”Teatrolla” (1998) ja samoihin aikoihin Don Wasin kanssa äänitetyllä, mutta vasta vuosia myöhemmin 
julkaistulla reggaelevyllä ”Countryman”. Molempien levyjen versioinnit luonnollisesti eroavat myös aiemmista 
tulkinnoista.

Willie on tehnyt myös uskomattoman määrän duettoja mitä moninaisimpien artistien kanssa. Ilmeisimpien 
Waylon Jenningsin, Neil Youngin ja vaikkapa Keith Richardsin lisäksi pitkältä listalta löytyvät niinkin 
erilaiset nimet kuin Snoop Doggy Dogg, Supersuckers, Julio Iglesias, Carlos Santana ja Wynton 
Marsalis. Viimeksi mainitun kanssa Willie julkaisi pari vuotta sitten videonakin ilmestyneen livetallenteen 
”Two Men With The Blues”. Noissa sessioissa hän liittyi luottoharpistinsa Mickey Raphaelin kanssa pariksi 
illaksi Marsaliksen bändin seuraan ja tuloksena oli sopivasti jazzahtavaa bluesia. 

Willien edellinen blueslevy ”Milk Cow Blues” ilmestyi kymmenen vuotta sitten. Tällä kertaa homma hoidettiin 
vahvasti Teksasin hengessä ja hänen taustallaan musisoi mainio rykelmä sikäläisiä soittoniekkoja. Vähäeleisen 
tyylikkäästi svengaavan komppiryhmän muodostavat rumpali George Rains ja basisti Jon Blondell. Riley 
Osbourn soittaa koskettimia ja etenkin Hammondit soivat todella uljaasti hänen komennossaan. Levyn 
toisena tuottajana toiminut kitaristi Derek O´Brien täydentää perusmiehityksen. Yleensähän O´Brien on 
totuttu näkemään toinen toistaan legendaarisempien Teksas-suuruuksien kakkoskitaristina, mutta tällä kertaa 
hän saa runsaasti soittotilaa, jonka myös tyylikkäästi käyttää ja täyttää.

Willien oma Family Band on siinä määrin 
orgaaninen kokonaisuus, että rumpali Paul 
English ja basisti Bee Spears seuraavat 
maestron poukkoilevaa soittoa hyvinkin 
valppaasti. He reagoivat käännöksiin  
nopeasti ja käväisevät yhtä jalkaa pientareelta 
vauhtia hakemassa. Näillä levyillä joilla 
taustalla on vieras ja vieläpä yksinkertaisen 
jämäkästi svengaava kokoonpano, Willien 
kikkailu pääsee uudella tavalla esiin. 

Perusbändin lisäksi ”Milk Cow Bluesilla” 
musisoi iso liuta vierailijoita. Perinteiseen 
tyyliin Raphael käväisee tietysti 
soittamassa muutamaan piisiin harput. 
Muita mainitsemisen arvoisia pistäytymisiä 
ovat ainakin Jimmie Vaughanin soolokitara 
”Kansas Cityssä” ja Dr Johnin kanssa 
yhdessä tulkittu ”Black Night”, jossa 
Osbournin urkusoolokin ansaitsee 
erityismaininnan. BB King on mukana 
kahdella raidalla, mutta niiden valinnassa 
ei ole turhaan kekseliäisyyttä tuhlattu. 

mailto:j.jemmari@gmail.com


Olkoonkin että ”Thrill Is Gone” saa mukavasti lisäväriä Willien kitarasta ja laulusta, 
mutta jotenkin vain tulee mieleen että olisikohan Beebeeltä mitään muuta hittiä 
hihastaan löytynyt. 

Toisena rallina herrat tulkitsevat Willien klassikoksi kohonneen ”Nightlifen”, 
jonka myös BB on levyttänyt aiemmin. Willien oma versio tästä bluesista on 
yksinkertaisesti ylittämätön – siitä ei pääse mihinkään. Aivan sama soittaako 
hän sen Family Bandin kanssa, vai yksin lainakitaralla Cashin kanssa taltioidulla 
”Storytellers” keikalla, vai kenties Marsaliksen jatsiukkojen säestyksellä. Aina 
se toimii ainutlaatuisella tavalla. Nyt kun pääosaa esittää King, niin tottahan 
toki häneltä hidas molliblues takuuvarmasti taittuu. Vahvasti tulkiten hän laulun 
esittää, mutta kokonaisuus kuulostaa kovin tavanomaiselta. Heti kun Willie 
puolentoista minuutin kohdalla soittaa lyhykäisen kitarafillin ja tarjoaa toden totta 
Toisen Näkökulman, niin sitten se on siinä!

Francine Reed duetoi muutamassa laulussa Willien kanssa ja heidän yhteistyönsä 
kuulostaakin hyvältä. Esimerkiksi nimipiisi ja ”Funny How Time Slips Away” 
muuntautuvat luontevasti vuoropuheluiksi. Sen sijaan Keb´Mo´ hyppää rullavaan 
”Outskirts Of Towniin” mukaan kuin matkan varrelta ja kuulostaa auttamatta 
vapaamatkustajalta. Toisaalta kimppakyytejähän pitäisi näinä aikoina suosia, 
joten olkoot nyt sitten hänkin messissä. Mitään ihmeitä eivät myöskään – sinällään 
mainiot – Jonny Lang ja Susan Tedechi kokonaisuuteen lauluosuuksillaan 
tuo. Levyn päättävässä ”Texas Floodissa” vierailee Kenny Wayne Shepherd 
esittelemässä Stevie Ray Vaughanin kikkakirjasta ulkoa oppimiaan soolonpätkiä. 
Huomattavasti paljon mieluummin olisin tässä yhteydessä kuullut hieman 
laajemmin vaikkapa Willien itsensä näkemystä aiheesta.  

Kokonaisuutena ”Milk Cow Blues” on onnistunut paketti. Vaikka ”ylimääräisiä” 
duettoja mukana onkin, niin eivät ne menoa haittaa. Useimmat vierailevat solistit 
jäävät statistin asemaan ja  homma olisi toiminut ilman heitäkin. Onneksi he eivät 
sentään mitään pilaakaan.

Jo mainittujen laulujen ohella levyllä versioidaan vanhoja hittejä kuten ”Sittin On 
The Top Of The World”, ”Ain´t Nobody´s Business” ja ”Lonely Street”. Willien 
omasta tuotannosta kuullaan lisäksi ”Crazy”, ”Rainy Day Blues” ja ”Wake Me 
When It´s Over”. 

Perusbändi soittaa todella maukkaasti koko levyn ajan. Mainitsemisen arvoinen seikka on tietty sekin, että 
yleensä käytössä kulahteneeseen akustiseen ”Trigger” Martiniinsa luottava Willie soittaa tällä levyllä 
muutamaan otteeseen sähkökitaraakin. 

”Milk Cow Blues” esittelee yhden mielenkiintoisen näkökulman Willie Nelsonin maailmaan, mutta jättää paljon 
kertomattakin. Artistina tuo country-menninkäinen on kotonaan missä tahansa musiikillisessa ympäristössä. 
Hän tekee aina vain omaa juttuaan ja sovittaa sen sopimaan kulloiseenkin viitekehykseen. Tiedän että monet 
eivät voi Willieta sietää lainkaan, mutta enemmän kai se on heidän henkilökohtainen ongelmansa.

Willie netissä:   http://en.wikipedia.org/wiki/Willie_Nelson
     http://www.youtube.com/watch?v=BREEhO2G5v4

Willie & Wynton: Caledonia  http://www.youtube.com/watch?v=f6_plDUnxkA 
Bucket:    http://www.youtube.com/watch?v=zvSBDxE_M1E 

Tietty tämmönenkin on ihan mainio lisä, vaikka Willie aikas pientä roolia tässä näytteleekin. Toisaalta 
soittokunnan harittavat katseet luultavasti johtuvat hänen tarjoamistaan savukkeista, heh...
Willie, Leon Russell, Maria Muldaur ja Bonnie Raitt kimpassa:

     http://www.youtube.com/watch?v=edb_H3O9elo
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Charlie Musselwhite:    Kun Walter oli vedossa, hän pystyi olemaan hurja, luova ja vaarallisin harpun 
soittaja, jota olen koskaan kuullut. On todella sääli, että tuskin mikään hänen levytyksistään kertoo 
täysin sitä mitä hän todella pystyi tekemään.

Bluesharpun historia, osa 4:

Big Walter ”Shakey”Horton    
Walter Horton 1918-1981

Walter syntyi Horn Lakessa Missisipissä 6.4.1918. Harpunsoiton alkeet hän oppi jo viisivuotiaana, perheen 
muutettua Memphisiin.  Ennen teini-ikää Walter oli jo tavannut useita  kaupungin tunnetuista bluesmuusikoista 
ja soittanut Handy Parkissa sellaisten nimien kuin Hammie Nixon, Frank Stokes ja Honey Boy Edwards 
kanssa. Walter esiintyi jo 20- luvun lopulla säännöllisesti Memphis Jug Bandin kanssa. Arveltiin, että Walter 
olisi jopa levyttänyt bändin kanssa 9-vuotiaana. Tästä ei tosin ole mitään todisteita ja saattaa olla, että Walter 
onkin keksinyt tarinan itse. Monet historioitsijat väittävät, että Walter olisi ollut mukana Memphis Jug Bandin 
levytyksellä ”Kansas City Blues” vuonna 1931. Samoihin aikoihin hän oli kuitenkin jo mukana kiertueilla 
Mississipin Deltalla  Ma Raineyn, Big Joe Williamsin ja Floyd Jonesin kanssa.

Walter lähti lyhyeksi aikaa 30-luvun puolivälissä Memphisistä ja asettui 1938 asumaan Chicagoon. Tuona 
aikana hän kokeili ensimmäisen kerran harpun soittoa vahvistimen kautta. Palatessaan Memphisiin hän 
toi mukanaan tämän saundin ja sen huomasivat pian myös Marion ” Little Walter” Jacobs ja Rice Miller 
(Sonny Boy Williamson II).

Bob Corritore: ”Big Walter kertoi minulle opettaneensa soittotyyliään  Little Walterille. Horton totesi Little 
Walterista ”Hän tuli suosituksi soittamalla minun tyylilläni, joten jouduin luomaan itselleni kokonaan uuden 
tyylin”

Alla olevasta Craig Twister Stewardin tekemästä  Willie Dixonin haastattelusta vuodelta 1988 selviää, että 
näin todella oli.

http://www.youtube.com/watch?v=si2iIUDV4NQ

Yleisesti ollaan sitä mieltä, että Walterin ensimmäiset levytykset tehtiin Memphisissä 1938 kitaristi Little Buddy 
Doylen kanssa Okeh- ja Vocalion- levymerkeille. Nämä levytykset tehtiin akustisena duona. Ensimmäisillä 
levyillä oli kuultavissa vasta viitteitä Walterin tulevasta tyylistä. Neljäkymmentäluvun alussa Horton kuitenkin 
joutui lopettamaan  soittamisen huonon terveytensä takia käytännössä kokonaan. Elääkseen hän joutui 
ottamaan vastaan mitä tahansa työtä sattui olemaan tarjolla. 

Paul deLay: Walter kertoi tehneensä töitä eräälle valkoiselle haudankaivajalle asuessaan Memphisissä. 
Hän selitti minulle vakavalla äänellä: ”Kymmenen minuutin päästä kuolemasta kaikki muuttuvat luonnollisen 
värisiksi, mustaksi”.

mailto:jukka.blues@elisanet.fi
mailto:j.jemmari@gmail.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Memphis_Jug_Band
http://www.youtube.com/watch?v=J2mvaIsl6FE
http://www.youtube.com/watch?v=si2iIUDV4NQ
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Vuonna 1948 Walter palasi Memphisissä kuvioihin. Hän vietti aikaansa 
soittaen yhdessä vielä tuntemattoman nuoren kitaristin kanssa. Tuo 
kitaristi oli B.B.King. Yhdessä he tekivät säännöllisiä lähetyksiä suositulta 
WDIA-radioasemalta. Tuohon aikaan Horton tapasi myös Sam Phillipsin, 
joka tiedusteli hänen halukkuuttaan levyttää hänen Memphis Recording 
Studiossaan (myöhemmin Sun Records). Kahden seuraavan vuoden 
aikana Walter levytti useita raitoja Phillipsille salanimellä Mumbles, jota 
nimeä hän inhosi.  Phillips vuorostaan myi singlet edelleen Modern 
Recordsille jaeltavaksi. Levyillä olivat mukana mm. kappaleet ”Little Boy 
Blue”, ”Now Tell Me Baby”, ”Have A Good Time” ja ”Need My Baby” .

Vuonna 1952 Walter levytti JOB-levymerkillä ensimmäistä kertaa 
lapsuuden kaverinsa kitaristi Johnny Shinesin kanssa. Walter ja Shines 
levyttivät yhdessä useita eri kertoja uransa aikana. Näillä raidoilla Walter 
sai tilaa kehittää harpunsoittoaan ja ne sisältävätkin joitain hänen tuon 
ajan parhaista töistään.

Samana vuonna kitaristi Eddie Taylor, joka oli soitellut Walterin kanssa 
useasti Memphisissä, otti yhteyttä ja kutsui hänet Jimmy Reedin bändiin 
Chicagoon. Muutaman viikon kuluttua Walteria pyydettiin Junior Wellsin 
tilalle Muddy Watersin bändiin (Wells, joka oli äskettäin saanut Little 
Walterin paikan, oli värvätty armeijaan). Tammikuussa 1953 Muddy 
Waters Band: Jimmy Rogers, Willie Nix ja Walter Horton, saapuivat Chess 
Studiolle ja äänittivät neljä raitaa. Chessillä oli epätavallista tuohon aikaan 
antaa muiden kuin Little Walterin soittaa Muddyn bändin levytyksissä.

Horton jäi Muddyn bändiin melkein koko vuodeksi, mutta ongelmat 
alkoholin ja huonon terveyden takia, alkoivat vaatia veroaan. Walter 
alkoi myöhästellä ja jäädä pois keikoilta. Muddy oli epäluuloinen Walterin 
myöhästelyistä ja sitoutumisen puutteesta ja osoittautui, että Walter olikin 
useissa tapauksissa soittanut omia soolo-keikkojaan poissa ollessaan. 
Walter erotettiin bändistä.

Walter palasi Memphisiin vuoden 1953 lopulla ja otti yhteyttä Sam 
Phillipsiin. Yhdessä kitaristi Jimmy DeBerryn kanssa he äänittivät Sun 
Studiolla ehkä Walterin kaikkein tunnetuimman instrumentaalin ”Easy”, 
joka perustui Ivory Joe Hunterin suosittuun sävelmään ”Since I Met You 
Baby”.  

Seuraavana vuonna Walter palasi taas Chicagoon, jossa jatkoi 
soolouraansa. States-levymerkille hän levytti toisen vahvan singlen ”Hard 
Hearted Woman”.

Tom Ball: Eräänä iltana joulukuussa 1966 menin Ash Grove- klubille Los 
Angelesissa nähdäkseni slide-kitaristi J.B.Hutton ja hänen bändinsä 
Hawksit. Ensimmäisen setin puolivälissä löysin itseni paikalleni naulittuna, 
en Hutton vuoksi, vaan pitkän huiskean särmikkään harpunsoittajan, 
joka soitti mitä uskomattomampia juttuja. Tämä oli ensi tutustumiseni Big 
Walter Hortoniin. Kävin katsomassa häntä kahtena peräkkäisenä iltana ja 
toisena iltana pyysin häntä soittamaan ”Hard Hearted Womanin”. Walter 
kielsi kiivaasti ikinä kuulleensa, soittaneensa tai levyttäneensä kyseistä 
kappaletta ja hermostui silminnähden pyynnöstä. Tuntia myöhemmin 
hän kuitenkin soitti mestarillisen, lähes 15 minuutin version kyseistä 
kappaleesta.

Jimmy Rogers oli jättänyt Muddy Watersin bändin 1954 aloittaakseen 
omaa soolo-uraansa ja Big Walter liittyi hänen uuteen bändiinsä. Jimmy 
Rogers levytti Chess Studiolla vuonna 1956 mestariteoksensa ”Walkin’ By 
My Self”.  Kappale rakentui paljolti Walterin hienon harpputyöskentelyn 
ympärille ja siitä tuli Rogersin uran paras listamenestys. Kappale on myös 
tunnetuin esimerkki Walterin hienosta taustatyöskentelystä. 

Basisti ja tuottaja Willie Dixon otti Walterin siipiensä suojaan 
viisikymmentäluvun lopulla ja hyödynsi hänen valtavia kykyjään levytyksissä 
Cobra-, Chess- ja Jewel-levymerkeillä. Walter työskenteli monien Chicagon 

Big Walter Horton performing 
in 1964, Free Trade Hall, 
Manchester for the 3rd 
American Folk Blues 

Festival 

Photo by Brian Smith

Big Walter Horton, late 1970’s 
photo 

Photo by Jim O’Neal

http://www.history-of-rock.com/sam_phillips_sun_records.htm
http://sunrecords.com/
http://www.youtube.com/watch?v=7FOF_mdS39s
http://www.youtube.com/watch?v=YU2sbVaS36w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uxvFF1bQNu8
http://www.youtube.com/watch?v=uxvFF1bQNu8
http://www.youtube.com/watch?v=aKuzUh1NaRY
http://www.youtube.com/watch?v=aKuzUh1NaRY
mailto:Brian_smith_blues_pix@hotmail.com
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parhaiden muusikoiden kanssa mm. 
J.B.Hutto, Johny Young, George 
”Wild Child” Butler ja Otis Rush. 
Walter Hortonia voi kuulla esimerkiksi 
Rushin klassikolla ”I Can’t Quit You 
Baby”. Dixon myös elvytti Walterin 
aikaisemmat levytykset ”Have good 
Time” ja ”Need My Baby” ja otti hänet 
mukaan kuuluisille All Star-kiertueille 
Yhdysvalloissa ja Euroopassa 60- ja 
70-luvuilla.

Walter Hortonin ura näytti ottavan 
melkoisen harppauksen 1964. 
Chess julkaisi hänen ensimmäisen 
soolo-albuminsa nimellä ”The Soul 
Of Blues Harmonica”, säestäjinään 
kuuluisat taustamiehet Buddy Guy 
(kitara), Jack Myers (basso), Willie 
”Big Eyes” Smith (rummut) ja Willie 
Dixon (laulu). Tätä seurasi kolme 
vuotta myöhemmin esiintyminen 
kokoelmalla”Chicago/The Blues/
Today Volume 3” ja seuraavana 
vuonna toisella vahvalla julkaisulla 
Johny Youngin kanssa nimellä 
”Chicago Blues”. Huolimatta 
menestyksestä Horton jatkoi 
yksinkertaista elämäänsä pienessä 
South Siden asunnossaan. Raskas 
alkoholin käyttö kuului edelleen 
hänen elämäntyyliinsä.

Useita vuosia Maxwell Streetin 
viikonlopun markkinat olivat olleet 
taivas bluesmuusikoille. Monet 
kaupungin merkittävimmistä 
muusikoista viettivät siellä aikaansa 
soittaen kadulla. Walter Horton ei 
tehnyt poikkeusta, vaan liittyi joukkoon 
Chicagon parhaiden soittajien 
kanssa. Hän vaikutti useisiin tuleviin 
harpisteihin ihmeellisellä soundillaan 
ja uskomattomilla tempuillaan joita 
hän pystyi harpulla tekemään. 

Gary Primich: Minulla oli tapana 
soitella Maxwell Streetillä joka 
sunnuntai. Silloin tällöin Walter 
soitti alempana kadulla Homesick 
Jamesin, Floyd Jonesin ja Playboy 
Vensonin kanssa. Hän saattoi tulla 
sinne missä me soitimme ja vain 
seisoa ja tuijottaa hämmentääkseen 
nuorta harpistia. Tuntui aika 
nöyryyttävältä soittaa sankarini 
edessä. 

Viimeisinä vuosinaan Big Walter 
Horton levytti paljon sooloartistina 
ja levytysten taustasoittajana. Hän 
esiintyi yhdessä, tunnettujen nimien 
kuten Robert Nighthawk, Johnny 
Shines, Ronnie Earl ja Carrey 

Big Walter Horton by his South Side Chicago apartment

L-R: Floyd Jones, Big Walter Horton, and Sunnyland Slim 

Photo by Raeburn Flerlage

Chicago Blues All-Stars L-R: Johnny Shines, Clifton James, Willie 
Dixon, Sunnyland Slim, and Big Walter Horton 

Photo by Hans Harzheim

http://www.youtube.com/watch?v=d-ek5CIJp78
http://www.youtube.com/watch?v=d-ek5CIJp78
http://www.youtube.com/watch?v=4I5XQGd5l7Y
http://www.youtube.com/watch?v=4I5XQGd5l7Y
http://www.youtube.com/watch?v=HSni8-yy4Rk
http://www.youtube.com/watch?v=oypAbJj-fEs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ggNNDI8_JaE
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Bell,  kanssa häikäisevällä Alligator Recordsin julkaisulla 1973. Loppuvuodesta1977 Walter sai puhelun 
Johnny Winteriltä joka herätteli eloon Muddy Watersin uutta uraa Grammy-menestysten vauhdittamana. 
Kaksikymmentäkolme vuotta erottamisestaan Muddyn bändistä Big Walter oli taas levyttämässä mestarin 
kanssa. Tuloksena oli kuusi raitaa Blue Sky julkaisulla ”I’m Ready”. Tämä albumi toi hänet myös taas yhteen 
Jimmy Rogersin kanssa ja antoi mahdollisuuden soittaa harppu-duettoja pitkäaikaisen ystävänsä Jerry 
Portnoyn kanssa.

Jerry Portnoy: Me pyörimme paljon yhdessä. Minulla oli tapana mennä hänen talolleen VO-pullo mukanani. 
Siellä me joimme ja minä yritin saada hänet soittamaan minulle. Minä rakastin hänen upeaa saundiaan. 
Minulle siinä oli kaikki, mistä harpun soitossa on kyse. Kuulin Walterin soittavan akustisena ja erilaisilla 
äänentoistolaitteilla. Mutta sillä ei ollut merkitystä, sillä kun hän soitti, se kuulosti aina upealta ja tiesit, että 
kyseessä oli Big Walter. Walter saattoi vaikuttaa ulkoisesti äkäiseltä. Mikäli hän ei tuntenut sinua hän saattoi 
alkuun olla aika tyly. Se ei kuitenkaan jatkunut koskaan sen pidemmälle. Olit ok, jos vietit hieman enemmän 
aikaa hänen kanssaan. Silloin tällöin hän teki joitain hassuja juttuja. Hän kutsui sinut soittamaan ja juuri 
kun olit päässyt alkuun, hän vaihtoi sävellajia ja siellä sitten seisoit väärä harppu kädessäsi. Hän oli vähän 
omituinen kaveri, mutta pidin hänestä kovasti.

Walter teki lyhyen vierailun ”The Blues Brothers”-elokuvan kohtauksessa jossa hän soitti Chicagossa John 
Lee Hookerin kanssa vuonna 1980. Hieno levytys ”Fine Cuts” julkaistiin Blind Pigille 1979 ja live LP  ”Little 
Boy Blue” Ronnie Earlin kanssa tuli ulos 1980. Nämä jäivät Walterin viimeisiksi levytyksiksi. 

Walter Horton kuoli 8.12.1981 Chicagossa 63-vuotiaana ja hänet liitettiin The Blues Foundationin Hall of 
Fameen seuraavana vuonna.

Alla oleva linkit ”La Cucaracha” ja ”That Aint It & Down Yonder”  vuodelta 1980

http://www.youtube.com/watch?v=JMgQnDJf7XQ&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=FghNW94YUaM&NR=1

 

http://www.youtube.com/watch?v=JMgQnDJf7XQ&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=FghNW94YUaM&NR=1


Tässäpä BluesLove-lehden vakiopalsta netin kautta katsottavista videopätkistä.
Huom! Jotkut YouTube ja Myspace-videot saattavat poistua hyvinkin pian, joten emme mene takuuseen, että ne 
näkyvät aina. Kirjoitushetkellä kaikki linkit on testattu!

John Lee Hooker – Hobo Blues
http://www.youtube.com/watch?v=zYrVwGxlcFA

John Lee Hooker - Tupelo
http://www.youtube.com/watch?v=7GOCAC8FCqE

Albert King – Blues Power
http://www.youtube.com/watch?v=h5dpp2iCRwM

Albert King – I´ll play the blues for you
http://www.youtube.com/watch?v=wdDRCIEEZ3w&feature=related

Neville Brothers – Congo Square
http://www.youtube.com/watch?v=_qLr3pl_UmU&feature=related

Neville Brothers – Yellow Moon
http://www.youtube.com/watch?v=_qLr3pl_UmU&feature=related

The Blues - American History in the Present Day
http://www.youtube.com/watch?v=QRnKZ9vqv-g&feature=related

Chess Records and Chicago blues history fair documentary
http://www.youtube.com/watch?v=bqOlGhDyjas&feature=related

Lonnie Johnson - Church Street Sobbin’ Blues 
http://www.youtube.com/watch?v=OTvMDEWCLnM

Lonnie Johnson - Another night to cry
http://www.youtube.com/watch?v=h1IsFTnio8A

Brownie McGhee - Born and livin’ with the blues
http://www.youtube.com/watch?v=_d1SpEfRBr0&feature=related

Steve Samuels - Callin it a party - The William Clarke Band 1988
http://www.youtube.com/watch?v=QXUit-dhxWc&feature=player_embedded

Hannes Coetzee - Spoon slide guitar
http://www.youtube.com/watch?v=PECpA9a_2zQ&feature=related

Floyd Jones & Big Walter Chicago Blues
http://www.youtube.com/watch?v=sgxGDxZYfG4

Otis Spann - T’Aint Nobody’s Business If I Do
http://www.youtube.com/watch?v=pui2zoH2VlI

Art Fein Poker Party Videos
http://www.youtube.com/profile?user=soFeinVideo#g/u

Bert Deivert & Brian Kramer - Special Agent
http://www.youtube.com/watch?v=BrRFOlMPDzs&feature=player_embedded

25

http://www.youtube.com/watch?v=OTvMDEWCLnM
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Eric Bibb - Don’t let nobody drag your spirit down
http://www.youtube.com/watch?v=BeEUNeMXiQI&feature=player_embedded

Eric Bibb - Spirit I am
http://www.youtube.com/watch?v=9LTYmFMQ-4A&feature=related

Fabulous Thunderbirds - EPK/Viral video
http://www.youtube.com/watch?v=UXzruDAC-ks&feature=player_embedded

Juke Boy Bonner - Live 1975
http://www.youtube.com/watch?v=F6LhkSzah1A&feature=player_embedded

J.B. Hutto - Thank You For Your Kindness
http://www.youtube.com/watch?v=ocDxXbkrGX0&feature=player_embedded

Tästä linkistä pääsee kuuntelemaan Elwood Bluesin The Bluesmobile.com Streaming Radio:ta
http://www.thebluesmobile.com/bluesmobile/bluesradio.php

Extrabonuksena linkki ilmaisen Blues Blast Magazinen s-postituslistalle
http://www.thebluesblast.com/bluesblastabout.htm

seuraavasta Blueslove-lehden vakiovinkki-linkistä voi kuunnella mm. blues & rock-konsertteja; legendaarisen 
keikkapromoottori Bill Grahamin (mm. Fillmore East, Fillmore West, Winterland)) arkistojenkotisivut tarjoavat 
mahdollisuuden kuunnella historiallisia livekonsertteja suosituimmilta bändeiltä (vaatiikirjautumisen)

Wolfgang’s Vault
http://www.wolfgangsvault.com/

http://www.thebluesblast.com/bluesblastabout.htm
http://www.wolfgangsvault.com
http://www.thebluesmobile.com/bluesmobile/bluesradio.php
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Muita blueshengen nostattajia:
  

BluesLovers T-paidat nyt 
saatavilla
Tyylikkäät BluesLovers-jäsenpaidat ovat nyt 
myynnissä. “Fruit of the Loom”-paita on väril-
tään musta, se on 100% puuvillaa ja kestää 60 
asteen pesun. Koot S-XXXL. Paitoja on myyn-
nissä yhdistyksen nettisivuilla ja  BluesLovers- 
tilaisuuksissa.

Hinta  20 / 15 Eur

Bluesministeri

www.blueslovers.org
http://www.blues-finland.com/
http://www.bluesnews.fi/index.htm
http://194.252.88.3/ijulkaisu.nsf/sivut/bluesministeri
http://www.tullikamari.net/
http://194.252.88.3/ijulkaisu.nsf/sivut/bluesministeri


BluesLove on tamperelaisen BluesLovers-yhdistyksen jäsenlehti. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa PDF-
muodossa. Lehdessä olevia kirjoituksia ja kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Toimitusneuvosto:  Jyrki Koskinen
   Aarno Rissanen
   Nevski Nevalainen
   Jari Kukkonen
Oikoluku  Toimitusneuvosto 
Taitto:   Jyrki Koskinen
Vinjetit:  Nevski Nevalainen

Kuvat:   Jyrki Kallio ja Google -kuvahaku

Lehden tilaaminen: Lehden voi tilata liittymällä BluesLoversin jäseneksi  www.blueslovers.org

Aineisto- ja parannusehdotukset sekä lehteen liittyvät kommentit ja vinkit  blueslovers.info@gmail.com

Kansikuva:   Jyrki Kallio ja Google -kuvahaku

5 (2/2010)
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www.blueslovers.org
www.gmail.com
www.bluespaari.com
http://www.yo-talo.com
www.huurupiilo.fi
http://www.fmmusic.fi/
http://www.dlxmusic.fi/
http://www.aikakoneantikva.com/

