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Moro! 
         
Elämme maailmanlaajuisesti aikamoisessa lamamylläkässä ja tästä ei ole kuin yksi mieluinen tie ja se on 
se paljon puhuttu ylöspäin. 

”Lievää” aasinsiltaa käyttäen voidaan mainita, että lama vaikuttanee osittain myös yhdistyksen tilaisuuksien 
kävijämääriin? On kysytty sitä, miksi yhdistys nosti jamien lipunhintaa muutaman euron ylöspäin ja 
vastauksena on se yksinkertainen perussyy, että kaikki maksaa ja mitään ei juuri saa ilmaiseksi. Erinäisiä 
kulurakenteellisia menoja muodostuu väkisinkin, vaikka kuinka halutaan olla tiukkoja säästöporsasvahteja. 
Yhdistyksen toiminnan jatkumisen edellytyksenä on se realistinen lähtökohta, että tilaisuuksien täytyisi 
pystyä maksamaan vähintään itse itsensä. Tappioita tuottavia tilaisuuksia kompensoidaan luonnollisesti 
toisilla, paremmin tuottavilla tapahtumilla.   

Tämä järjestyksessä kolmas BluesLove-lehti on omistettu Jukka Mäkiselle, jonka rikasta ja pyyteetöntä 
työtä haluamme kunnioittaa yhdistyksen taholta. Kolmen ja puolen vuoden aikana olemme kuulleet 
Down Home Kivessä (Teatterikahvila Kivi, Tampere) niin Suomen kuin maailman huippujakin, mm. Bob 
Brozman (USA), Bobby Radcliffe (USA), Boo Boo Davis (USA), Eddie Kirkland (USA), Two Timers (UK), 
Tim Lothar (DK), R.J. Mishco (USA), Carlos del Junco (CAN), Gene Taylor (USA), Eric Bibb (USA), Wiley 
Cousins (USA), Alaska Kalan (USA), Steve Guyger (USA), Jimmy Lawson (USA/FIN), Big Joe Louis (UK), 
Wildcards (UK), Hooter’s Blues feat Travis Haddix (USA), Buddy Reed (USA), Jim’s Combo (SWE), Doug 
Jay (USA)… 

Pepe Ahlqvist, Tomi Leino Band, Helge Tallqvist, Wang Dang Dudes, Jussi Syren & the Groundbreakers, 
Eero Raittinen, Bottlenecks with Ismo Haavisto, Henry’s Swing Club, Jamie Mäkinen, Jo’ Buddy One Man 
Band (and with) Down home King III, Sonny Boy Magnusson, Micke Björklöf & Ville ”Lefty” Leppänen, 
Steve Future & Anssi Salminen Band, Swamp Boogie, Baby Boy Varhama & the Jinx, Juha Kartano, Juho 
Hurskainen, Jouni Joronen, Mike Westhues, J. Leino & the Bluestroyers, Sweet Jeena & the Sweethearts…

Niin, listaa ei ole tarkoituksellakaan lyhennetty, sillä tällaisten jo määrällisestikin runsaiden, kansainvälisesti 
arvostettujen laatuartistien (inc. kotimaisten) hankkiminen ja tapahtumiin liittyvien asioiden hoitaminen on 
isotöistä ja aikaa vievää. Vastaavanlaista kavalkadia tuskin pääsemme näkemään Tampereella ainakaan 
lähiaikoina? Itse kukin voi pähkäillä mielessään, minkälaisen työmäärän oman vakituisen työn ohella Jukka 
on tehnyt. 

Pääkirjoituksen perimmäinen tarkoitus ei ole ”rahasta ruikuttaminen”, vaan antaa piirun verran selkeämpää 
kuvaa siitä, että markkinatalouden rautaiset lait koskevat aivan kaikkia kaikkialla ja myös sitä seikkaa, 
että tilaisuuksien järjestelyjen takana on aina paljon taustatyötä, joka vaatii pitkäjänteisyyttä sekä 
suunnitelmallisuutta. On tietenkin ymmärrettävää, että vapaaehtoisvoimin pyörivän yhdistyksen puhdas 
rakkaus musiikkiin voi kuulostaa oudolta näinä maailman aikoina, mutta sekin vanha ”latteus” pitää 
edelleen paikkaansa, että ”kaikkea ei voi määrittää rahassa”.  

Seuraava BluesLove-lehti ilmestyy kesäkuussa 2010. Siihen asti antoisaa lukunautintoa lehden parissa ja 
muistakaa käydä katsomassa muiden artikkeleiden ohella myös Internet-osiot.

Pluussahtavin terveisin

Tampereella 31.12.2009

Aarno Rissanen, puheenjohtaja

Ps.Valokuvaajamme Jyrki Kallio pitää edelleenkin loistavaa blogiaan Aamulehden 
blogisivustoilla. Blogeja pääsee lukemaan suoraan tästä.    

aarno.rissanen@gmail.com

www.blueslovers.org

http://aamulehdenblogit.ning.com/profile/JyrkiKallio
mailto:aarno.rissanen@gmail.com
www.blueslovers.org
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• vuodenvaihteeseen alunpitäen ajoitettu Klubiblues-festivaali siirtyi järjestettäväksi vuoden 
2010 helmikuulle; BluesLovers ry:n uuden tulemisen ensimmäinen Klubiblues-tapahtuma 
on vuoden -92 jälkeen pe 12.2.2010 Tullikamarin Klubilla, esiintyjinä Jukka ”Wang Dang 
Juke” Mäkinen, Sweet Jeena and her Sweethearts ja Otis Grand & Nite Time Jumpers 

• ensi vuoden alustavassa toimintasuunnitelmassa on aikeina jatkaa teemoitettuja jameja 
myös vuonna 2010. Tulevat teemat käsittelevät tuttuun tapaan erilaisia tapoja lähestyä 
bluesmusiikkia ja sen historiaa. Suunnitelmissa on n.seitsemän jamin järjestäminen 
ja paikkana on edelleenkin Tampereen Yo-talo. Jamiteemoja ja mahdollisia aiheeseen 
liittyviä artistivierailu-ideoita otamme mielellämme vastaan blueslovers.info@gmail.com  
s-postiosoitteessa

• yhdistyksemme tämänvuotinen Jemma-palkinto jaettiin joulukuussa-09.”Ladies sing 
soul” – jamien  ja yhdistyksen pikkujoulujen yhteydessä ja sen sai pitkän blues & roots-
linjan moniottelija Esa Kuloniemi. Iso käsi maamme merkittävimmälle blues & roots-
vaikuttajallemme!

aarno.rissanen@gmail.com

http://fi.wikipedia.org/wiki/Esa_Kuloniemi
mailto:aarno.rissanen@gmail.com


Esa Kuloniemi - uuttera ministerismies

Ensimmäisenä pitää mainita Honey B And T-Bones, jota Kuloniemi on vaimonsa Aija Puurtisen kanssa 
luotsannut jo kahdeksankymmentäluvun alkupuolelta asti. Bändi on vuosien saatossa julkaissut tusinan verran 
pitkäsoittoja ja keikkaillut ahkerasti Suomen rajojen ulkopuolellakin. Matkan varrella HBTB on etääntynyt 
garagesävytteisiltä bluesjuuriltaan välillä melko kauaksikin kokeilevan ja psykedeelisen musiikin maailmaan. 
Sittemmin he ovat palanneet puolimatkaan takaisin ja tarjoavat nykyisellään juurevaa, mutta moni-ilmeistä ja 
omaperäistä musiikkia. Viimeisimmän levynsä nimi ”Alien blues” kuvaakin bändin nykylinjaa onnistuneesti.

Kuloniemi on vuosien saatossa toiminut varsin laaja-alaisesti musiikin parissa. T-Bonesien lisäksi häntä ovat 
työllistäneet sekalaiset bändiprojektit, jokaviikkoisen radio-ohjelman teko, lukuisat kirjoitustyöt, sekä Ghetto 
Blues -klubin puuhamiehen virkakin. 

Vuosina 94–98 hän soitti Pekka Laineen kanssa perustamassaan The Hypnomenissa. Tämä vahvasti Link 
Wrayn hengessä liikkeelle lähtenyt instrumentaalirocktrio on sittemmin laajentunut viisimiehiseksi ja vienyt 
musiikkinsakin uusille urille unohtamatta kuitenkaan menneisyyttään. Myös Dr Helander and his Medicine 
Men -bändin miehitykseen Esa on aika ajoin kuulunut. Tuorein ja kohtalaisen suosittukin viritys on puolestaan 
HBTB:n Hunajaluut -nimellä tekemä yhteistyö Tuomari Nurmion kanssa.  

Kuloniemen radio-ohjelma tunnettiin muinaisina Radiomafian Roots-ilta aikoina nimellä ”Ulvovat Sudet”. 
Kun Mafia vuoden 2003 lopussa tuli tiensä päähän, siirtyi ohjelma Radio Suomen taajuudelle. Samalla sen 
nimeksi vaihtui komealta kalskahtava ”Bluesministeri”. 

Kuloniemi on jo vuosia toiminut useiden kotimaisten musiikkilehtien avustajana. Sen lisäksi hän on 
kirjoittanut vuonna 2002 ilmestyneen HBTB kirjan ”Go-Go Shoes”, sekä kääntänyt nipun mielenkiintoisia 
elämäkertateoksia ja historiikkeja. Muun muuassa B B Kingistä, Muddy Watersista, Little Richardista ja 
Chuck Berrystä kertovat kirjat, sekä soulmusiikin raamatuksikin kutsuttu ”Sweet Soul Music” ovat saaneet 
suomenkielisen asunsa hänen toimestaan. 

Muutama vuosi sitten Kuloniemi juhlisti merkkipäiviään julkaisemalla sooloalbumin ”The Legend Of Bicycle 
Bronson”. Sillä hän kuljettaa kuuntelijaa pyörän tarakalla Amerikan mustimpien ghettojen kautta aina Intiaan 
saakka ja vielä takaisinkin. Levy on täynnä hienoja piisejä ja tyylikästä musisointia, jossa kuuluu sävyjä matkan 
varrelle osuneilta etapeilta. Matkaseurakin on tällä pyöräretkellä varsin mielenkiintoista. Mukana hääräilevät 
muun muuassa Cambell Brothersin steelkitaristit Chuck ja Darick Cambell, sekä huuliharppuässä Gary 
Primich.

Edellä lueteltujen muutamien esimerkkien valossa voinette olla samaa mieltä palkintolautakunnan kanssa 
siitä, että bluesministeri Kuloniemi oli juuri oikea valinta Jemma-palkinnon saajaksi. Tosin kiitospuheessaan 
hän vaatimattomana miehenä luetteli liudan muita mahdollisia palkittavia. Heistä jokainen olisi Jemmansa 
arvoinen, mutta ehkäpä vuonna...

Kuloniemi netissä:  http://www.hbtb.net/

Teksti: Marko Aho

jemmari@gmail.com
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KlubiBlues-festivaali - Tullikamarin Klubi, Tampere  12.2.2010
Klubin aulassa Jyrki Kallion artistivalokuvanäyttely ”Juurimehua”

Jukka ”Wang Dang Juke” Mäkinen klo 21.00 

Suuri yleisö tuntee Wang Dang Dudesin keulahahmo Jukka Mäkisen 
maalaiskomedioiden Vain muutaman huijarin tähden, Peräkamaripojat jne. 
ohjaajana.  

Suomen blues-piireissä hänet sen sijaan tunnetaan Tampereen Down Home Kivi-
klubin vetäjänä. Blues astui Jukan elämään jo 60-luvulla, vaikka rockin SM-77 
tuli voitettua pop-jazz yhtye Sukellusveneessä. Pakollisten britti-bluesien myötä 
herääminen Chicago-bluesiin tapahtui ensimmäisen Elmore James- levyn myötä. 
”Dust my broomin” ja ”Anna Leen” jälkeen oli pakko tehdä retki Lappeenrannan 
Rautakauppaan ostamaan kromattua putkea.  Slide-kitara onkin ollut olennainen 
osa Jukan blues-vaellusta, joka on suuntautunut kohti juuria, vaellus jatkui Jamie’s 
Blue Groove-yhtyeen myötä Järvenpään Puistobluesiin asti. 

Vaikka päätyö televisiossa on syönyt aikaa bluesin maailmasta, ei liukukitara ole jäänyt sivuun, vaan Elmore 
Jamesin jälkeen ykkösvaikuttaja on ollut Mississippi Fred McDowell, mutta myös Son House, R.L.Burnside, 
Howlin Wolf, Muddy Waters  jne. ovat löytäneet tiensä Jukan ja Wang Dang Dudes-yhtyeen ohjelmistoon. 
Jukan soitinvalikoimaan ilmestyi neljä vuotta sitten huuliharppu Carlos del Juncon ja Tomi Leinon innoittamana. 
Muina innoituksen antajina toimivat Big Walter Horton, Little Walter ja Papa George Lightfoot.

Jukka “Wang Dang Juke” Mäkinen   laulu, huuliharppu, kitara

Sweet Jeena and her Sweethearts klo 22.00

Tamperelainen Sweet Jeena and her Sweethearts julkaisi ensilevynsä”Rock’n Roll 
Picnic” 14. lokakuuta 09.  Sweet Jeena and her Sweethearts sekoittaa americana-
coctailinsa countrysta ja rockabillystä, terästäen sitä tilkalla jazzia, bluesia ja 
omaleimaista irrottelua. 

Sweet Jeena on vauhtia ja vaarallisia tilanteita, tanssin suloa ja ennen kaikkea 
iloista ja vauhdikasta menomusiikkia! Yhtyeen juuret ovat edelleen tukevasti 40–

50-luvun country-rockabillyssa, vaikka vuosien mittaan sävyjä on haettu muun muassa modernimmasta 
rytmimusiikista. Kokoonpanon muodostavat naisvokalisti, energiacocktail Jeena Rancken ja soittajat, joita 
yhdistää kokemus ja into rock and rollin ajattomaan pyörremyrskyyn.

 Ennakkoluuloton improvisointi ja mieltymys film noirin kohtalokkuuteen kuuluvat kvartetin musiikissa, niin 
levyllä kuin keikoilla.

Laulu   Jeena Rancken
Kitara   Risto Klemola
Basso   Heikki Koivunen
Rummut  Tumppi Huuhtanen

2010

http://sweetjeena.com 
http://www.myspace.com/
sweetjeenaandhersweethearts
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Otis Grand & Nite Time Jumpers klo 23.00

OTIS GRAND

Monet ihmiset sanovat minulle: ”Luojan tähden, se on vain keikka…älä soita niin rankasti, mutten voi sille 
mitään! Minun täytyy antaa 1000 prosenttia itsestäni ihmisille, jotka tulevat keikalleni. Freddie King ja 
Muddy Waters tekivät samoin. Muddy tarvitsi keikan jälkeen 2 tuntia toipumiseen! Samanlaisia ovat Buddy 
Guy ja B.B. King. Albert Collins oli aivan kuin paholaisen riivaama!”
Näin puhuu Otis Grand, mies joka on professionaalisuuden inkarnaatio ja monien palkintojen mies.
British Blues Connection-Best UK Blues Guitarist-palkinnon voittaja seitsemänä vuonna peräkkäin 1990–
96. British Blues Foundation Awards-äänestyksessä Otis voitti vuonna -93 parhaan blueskitaristin, parhaan 
bluesalbumin ja parhaan bluesbändin palkinnot. Ranskan bluesyhdistyksen ”Paras eurooppalainen 
blueskitaristi”-palkinnon voittaja kahdesti 1998–99. Lisäksi hän on saanut näiden palkintojen ohessa 
lukemattomia muita palkintoja. Omia levyjä ja vierailuja muiden artistien levyillä on ilmestynyt taajaan 
tahtiin.
Otis Grandin musiikillista linjaa kuvaa parhaiten hänen suurin esikuvansa B.B.King, jonka näkemisestä 
lähtien Otikselle on ollut ehdottoman tärkeätä se, että bändissä on puhaltimet mukana. Muita suuria 
vaikuttajia ovat sähkökitara-puolella Albert King, Buddy Guy, T-Bone Walker, Otis Rush, Elmore James ja 
Luther Allison, akustisella puolella Josh White ja tietysti myös Robert Johnson.

NITE TIME JUMPERS

Turkulainen 1940- ja 1950-lukujen rhythm’n’bluesia, jump- ja swing-musiikkia esittävä orkesteri perustettiin 
jo vuonna 1985.  Otis Grandin kanssa yhtye on keikkaillut Suomessa aiemmin jo vuonna 2004, jolloin he 
esiintyivät yhdessä mm. Scandinavian Blues Partyillä Kokkolassa.

Eddy Karlsson laulu
Ari Kankare  kitara
Pekka Välimäki saksofonit
Timo Mansikka-aho trumpetti, pasuuna
Seppo Wahl  koskettimet
Ari Sjöblom  basso
Jukka Pahlama rummut

Lisätietoja:

http://www.otisgrand.com/
http://www.myspace.com/otisgrand
http://www.artistdirect.com/nad/music/artist/songs/0,,437679,00.html#more 

Otis Grandin suurimmat vaikuttajat:

BB, Freddie ja Albert King, Robert Johnson, Buddy Guy, Magic Sam, Albert Collins, T-Bone Walker, Otis 
Rush, Jimmy Reed, Elmore James

Yhteistyökumppaneita:

Joe Louis Walker, Guitar Shorty, Philip Walker, Kim Wilson, Curtis 
Salgado, Sugar Ray Norcia

Palkintoja:

1989  British Blues Foundation Award. Winner: Best Blues Album 
Always Hot SPD 1019
1991  Best UK Blues Guitarist
1992  Best UK Blues Guitarist
1992  W.C. Handy Awards Winner: Best Foreign Blues Album: “My Way 
or the Highway” with Guitar Shorty. JSP

6

http://www.otisgrand.com/
http://www.myspace.com/otisgrand
http://www.artistdirect.com/nad/music/artist/songs/0,,437679,00.html#more


1993  W.C. Handy Awards Nominee: Best Blues Album “He Knows the Blues” Sequel Best Instrumentalist 
- Guitar Best Song: “SRV/ My Mood Too”
1993  British Blues Connection Awards Winner: * Best Blues Guitarist */ Best Blues Band / * Best Blues 
Album - He Knows the Blues
1994  British Blues Connection Award Winner: Best UK Blues Guitarist
1995  British Blues Connection : UK GALLERY OF THE GREATS (Tämä palkinto annetaan viidestä 
peräkkäisestä voitosta, Otiksen lisäksi sen on saanut vain Bonnie Raitt)
1996  British Blues Connection Award Winner: Best UK Blues Guitarist
1998  BLUES ASSOCIATION OF FRANCE Golden Awards Winner : Best Blues Guitarist - Europe - 1998
1999  BLUES ASSOCIATION OF FRANCE : Golden Awards Winner : Best Blues Guitarist - Europe - 1999
2001  GUITARIST MAGAZINE POLL : äänestettiin yhdeksi ” TOP 50 Best Blues Guitarists Ever Lived in The 
World”
2003  BLUES ASSOCIATION OF FRANCE Golden Awards Winner :Best Blues Guitarist - Europe 2002
2007  GUITARIST MAGAZINE äänestys maaliskuu 2007: äänestettiin yhdeksi “ TOP 10 Best Blues Guitarists 
EVER in Britain “

Also:

Blues & Rhythm (UK) Magazine’s CD of the Month:
1. He Knows the Blues, (3 / 
1993) 
2. Big Blues from Texas with 
Phillip Walker, (12 / 1993) 
3. Nothing Else Matters, (11 / 
1994) 
4. Live Anthology, (10 / 2000)
5. Hipster Blues, (Feb/2007) 

Levytyksiä:

Always Hot (1988)
He Knows the Blues ( 1990)
MY WAY or THE HIGHWAY
with Guitar Shorty (1992)
BIG BLUES FROM TEXAS
with Philip Walker (1993)
THE RETURN OF HONK
with Joe Houston (1994)
Nothing Else Matters (1995)
Perfume and Grime (1996)
Grand Union (With 
Debbie Davies & Anson 
Funderburgh) (1998)
Hipster Blues (2007)

Kokoelmia:

Blues Sessions (1990-94)
In Grand Style: The Best of 
Otis Grand (2002) 
Listen Now!,Live Anthology 
Britain “
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Teksti: Jari Kukkonen

 j.t.kukkonen@gmail.com

Blind Blake

Jatkan BluesLove-lehden edellisessä numerossa aloittamaani sarjaa sokeista laulaja-kitaristeista, joista juuri 
kukaan ei tiedä oikeastaan juuri mitään.Edellisessä numerossahan käsittelyssä oli Blind Willie Johnson, 
nyt tarinoin herrasta nimeltä Blind Blake, ja seuraavassa numerossa vuoron saa Blind Lemon Jefferson. 
Tuon “kukaan ei tiedä oikeastaan mitään”-kommentin voi ymmärtää tässä kohtaa ainakin kahdella tavalla, eli 
tuottamansa musiikin laatuun, ja siihen nähden, miten laajasti he ovat vaikuttaneet muihin, nämä herrat ovat 
mielestäni harmillisen vähän tunnettuja. Toinen tapa ymmärtää tuo kommentti on se, että valitettavan moni 
asia näiden herrojen elämästä, teoista ja kuolemasta jää luultavasti ikuisiksi ajoiksi hämärän peittoon.

Blind Blake, “The King Of Ragtime Guitar”, syntyi luultavasti joko vuonna 1890 tai 1893, todennäköisesti 
Jacksonvillessä, Floridassa. Hänen oikea nimensä mitä luultavimmin oli Arthur Blake, tosin toisena vaihtoehtona 
on esitetty sen olleen Arthur Phelps. Eli hyvin, hyvin vähän miehen elämästä on tiedossa, jos niinkin isot asiat 
kuin sekä syntymäaika ja -paikka, että nimi ovat jääneet epävarmoiksi, useiden ihmisten kymmenien vuosien 
tutkimustenkin jälkeen. Aivan kuten Blind Willie Johnsonista ja Blind Lemon Jeffersonista, myöskin Blind 
Blakesta on olemassa vain yksi valokuva.

1920-luvun puolivälissä Blind Lemon Jeffersonin levytysten yllättävän suuri menekki sai Paramount-levy-
yhtiön kykyjenetsijät liikkelle ympäri Yhdysvaltojen eteläosia etsimään muita vastaavan tasoisia mustia 
miespuolisia blueslaulajia. Yksi parhaista löydöistä oli svengaava ja sofistikoitunut Blind Blake, jonka laulutyyli 
ei muistuttanut lainkaan huomattavasti raaemmalla tyylillä laulavia country blues artisteja.Tuntemattomaksi 
jääneen kykyjenetsijän toimesta Blind Blake lähetettiin Jacksonvillestä, Floridasta Chicagoon, jossa hän 
aloitti levytysuransa kesällä 1926 Leola B. Wilsonin levyllä Dying Blues. Ennen Jacksonvillestä Chicagoon 
lähtöään hän oli kierrellyt Floridan ja Etelä-Carolinan lisäksi mm. Georgiassa, Kentuckyssa ja Tenneseessä.

Kuukausi Wilsonin levytyssession jälkeen Blake levytti ensimmäisen oman levynsä, vähän Lonnie 
Johnsonilta kuulostavan synkähkön Early Morning Bluesin. 78:in toisella puolella oli kappale West Coast 
Blues. Jo Blaken ensimmäinen levy teki suuren vaikutuksen muihin soittajiin ja hämmästytti heitä suuresti, 
mm. William Mooren Paramountille levyttämä Old Country Rock on hyvin West Coast Bluesin kaltainen. 
Blind Blaken levytysura etenikin vauhdilla, jo puoli vuotta ensilevytyksensä jälkeen hän pääsi soittamaan 
itsensä Ma Raineyn levylle.

Blind Blaken koko levytetty tuotanto vuosilta 1926-1932 käsittää (parhaiden tämänhetkisten tietojeni mukaan) 
yli 110, mutta alle 120 kappaletta. Noista Blind Blaken oman nimen alla julkaistiin noin 80, lopuilla hän säesti 
muita. Jos Blaken tuotannon haluaa hyllyynsä kertaostoksena mahdollismman laajasti hankkia, suositeltava 
hankinta on JSP-levy-yhtiön julkaisema 5 cd:n boxi “All The Published Sides”. Tosin se ei 110 kappaleen 
laajuisenakaan ehkä ole aivan nimensä veroinen, koska käsittääkseni tuon boxin julkaisun jälkeen on löytynyt 
muutama 78, joista ei aiemmin ole ollut tietoa. Ja toisaalta on myöskin olemassa ainakin neljä kappaletta, jotka 
Blaken tiedetään varmuudella levyttäneen, mutta niistä kahdesta 78:sta ei ole yhtään kappaletta löytynyt.

Tila ei anna mahdollisuutta käydä läpi kaikkia Blaken levytyksiä, joista voisi nostaa esiin vaikka kuinka monta 
kappaletta, mutta yksi erityismaininta pitänee ainakin antaa loistavasti nimetylle bluesille “Rumblin’ And 
Ramblin’ Boa Constrictor Blues”!

In The Jailhouse Now-kappale taas saattaa olla useimmille tuttu Coenin veljesten hienosta “O Brother, 
Where Are Thou”- leffasta, ja useimmiten tuon kappaleen ensimmäisenä tunnettuna esittäjänä mainitaan 
laulava jarrumies Jimmie Rogers, mutta Blind Blakelta Rogers loppujen lopuksi tuon laulun taisi oppia. 
Diddie Wah Diddie ja Police Dog Blues, joista Ry Cooderkin on molemmista levyttänyt omat versionsa, 
ovat pari mielestäni myös erikoismaininnan arvoista kappaletta Blaken laajasta tuotannosta. 

Blind Blaken levytyksillä soittaneista muusikoista tunnetuimpia lienevät (Louis Armstrong’s Hot Fivestä tunnettu) 
klarinetisti Johnny Dodds, (Jug Stompers-yhtyeestä tunnettu) Gus Canon, Ernest Taten yhtyeessä samaan 
aikaan Louis Armstrongin kanssa soittanut Jimmy Bertrand sekä usein ensimmäiseksi menestyneeksi 
miespuoliseksi mustaksi blueslaulajaksi nimitetty, vuonna 1924 ensimmäisen kerran levyttänyt Papa Charlie 
Jackson.
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Paramount-levy-yhtiöllä työskennelleen Mayo Williamsin mukaan Blaken lempiharrastuksia olivat juominen, 
tappelu ja kortinpeluu, joista omasta mielestäni ainakaan nuo kaksi jälkimmäistä eivät kuulosta sokealle 
miehelle sopivimmilta mahdollisilta harrastuksilta. Toisaalta useammankin Blaken tunteneen mukaan 
kyseessä oli mukava mies, joka oli todella ahkera muusikko, niin levytysten tekijänä, kuin keikkalijanakin. 
Erään aikalaisensa kertoman mukaan Chicagossa asuessaan ja levyttäessään Blake sai 50 dollaria jokaisesta 
levyttämästään kappaleesta, mutta hänen pääasiallinen toimeentulonsa lähde kuitenkin oli South Side 
Chicagon “house rent partyissa” soittaminen. Blake asui luultavasti koko levytysuransa ajan, vuodet 1926-
32 Chicagossa, jossa hänen ystäväpiiriinsä lukeutuivat mm. sellaiset blueslegendat kuin Big Bill Broonzy, 
Tampa Red ja Roosevelt Sykes.

Yhtä vähän kuin on tiedossa Blind Blaken elämästä ennen hänen levytysuransa alkua, on tietoa siitä, mitä 
hänelle tapahtui levytysuran loputtua Paramount-levy-yhtiön konkurssiin 1932. Gary Davis mainitsi eräässä 
haastattelussaan, että Blake olisi kuollut jäätyään raitiovaunun alle, mutta jotkut ovat myös sitä mieltä että 
mies yksinkertaisesti joi itsensä hengiltä. Eräänä vaihtoehtona on esitetty myös se, että hänet olisi tapettu 
ryöstön yhteydessä.

Kommentteja Blind Blakesta:
Steve Calt kirjoitti Blind Blakesta seuraavasti : “Riippumatta siitä, mistä hän lopulta oli kotoisin, 
häntä voidaan kuvailla musiikilliseksi kuriositeetiksi. Hänen levyistään ei selviä hänen varsinainen 
musiikillinen suuntautumisensa, ja arvoitukseksi jää, oliko hänen alkuperäinen erikoisosaamisalueensa 
blues, kitarainstrumentaalit vaiko ehkä sen ajan pop. Blaken blues-fraseeraus kuulostaa paljon 
enemmän yhtyesoittajalta kuin katusoittajalta, ja on luultavaa että jazz-bändeissä soittamisella on 
ollut suuri merkitys hänen soittoonsa.”

Tähän kohtaan voisin omana kommenttina taas ääneen harmitella sitä, että voi kun tuon(kin) ajan levy-yhtiöt 
olisivat antaneet artistien levyttää enemmän sellaista materiaalia, mitä artistit itse halusivat esittää, kuin 
sellaista, minkä levy-yhtiöt arvelivat myyvän parhaiten. Esimerkiksi Robert Johnsonista on sanottu, että hän 
pystyi soittamaan slide-kitaralla useita eri musiikkityylejä, joita kukaan muu sen ajan soittaja ei slide-kitaralla 
osannut soittaa Ainakin minusta olisi todella kivaa ja mielenkiintoista kuulla näiden uskomattoman taitavien 
20-ja 30-lukujen kitaristi-laulajien soittamana ja laulamana muunkinlaista musiikkia kuin “vain” bluesia, niin 
paljon kuin bluesia rakastankin.Taas olisi aikakoneelle käyttöä...

Ry Cooder on kommentoinut vuosien varrella Blind Blaken soittoa mm. näin: “Blind Blake on loistava 
soittaja! Siihen aikaan kun hän oli parhaimmillaan, hän oli todella, todella hyvä. Hänellä oli loistava 
tatsi, hän ei soittanut kitaraa liian lujaa. Hänellä oli myöskin oikein hyvä tuntuma synkopointiin, kuten 
monilla muillakin samalta maantieteelliseltä suunnalta tulleilla soittajilla. Valitettavasti 1930-luvun 
alusta lähtien Blaken levytysten taso kääntyi laskuun, luultavasti sen takia, että hän joi liikaa. Ei voi 
olla niin hyvä kuin hän aiemmin oli, jos ei ole skarppina ja fyysisesti hyvässä kunnossa.”
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Stefan Grossman puolestaan kommentoi Blakea 
seuraavasti : “Lukuunottamatta Mississipin Deltaa, 
kitaraa soitettiin tavallaan kuten pianoa lähes joka 
puolella Yhdysvaltoja. Blake pystyi käyttämään oikean 
kätensä peukaloa synkopointiin enemmän ja paremmin 
kuin muut, Charleston-tyylisesti.Hän oli erittäin rytminen 
ja uskomattoman nopea! En tiedä ketään muuta, joka 
pystyy soittamaan tuollaista kamaa yhtä nopeasti, ja se 
jos mikä on Blaken suurin meriitti. Hänen sointukulkunsa 
eivät ole sinänsä mitenkään ihmeellisiä, mutta se 
peukalotyöskentely on fantastista ja se mitä hän tekee 
oikealla kädellään, on se mikä erottaa hänet kaikista 
muista.”

Tähän kohtaan pitänee omana kommenttinani sanoa, jotta 
tuo “...missään muualla ei soitettu kitaraa kuten deltalla...” on 
asia, joka on tullut vastaani monen muunkin kuin Grossmanin 
kommenttina, kun olen kuunnellut ennen toista maailmansotaa 
levytettyä bluesia ja lueskellut siitä runsain mitoin viimeisten 
25 vuoden aikana. Ja se onkin, ainakin minusta, tosi 
mielenkiintoinen juttu, että miten vain niin maantieteellisesti 
pienellä alueella oli tuohon aikaan niin erilaista musiikkia kuin 
missään muualla! Sitä aikakonetta taas kaipaan kovasti...

Keith Richards puolestaan sanoi Guitar Player-lehden 
haastattelussa että “Jos sinulla ei ole mitään tekemistä, 
laita Blind Blaken levy soimaan ja opettele soittamaan kuin hän, niin siinä sinulla on vähäksi aikaa 
tekemistä!”

Jorma Kaukonen taas on sanonut Blind Blakesta mm.seuraavaa : “Luoja paratkoon, kuinka 
sofistikoitunut hän olikaan! Hän olisi ollut sofistikoitunut minä aikana tahansa, ei ainoastaan 1920- ja 
1930-luvuilla. Pidän valtavasti hänen soittonsa täyteläisyydestä, hän pystyi soittamaan kokonaisen 
bändin sovituksen yksistään, ja se vetosi omaan “yksinäinen susi”-mielentilaani voimakkaasti 
silloin kun opettelin hänen materiaaliaan. Samoin hänen musiikkinsa opetti minulle paljon musiikin 
sovittamisesta. Arvelen, että Blake pikkasi kolmella sormella, ja että hän käytti sormiplektroja, koska 
hänellä oli niin perkussiivinen soundi. Hänen suosikkisävellajinsa olivat C, G ja E, mutten epäile 
hetkeäkään, etteikö hän olisi pystynyt soittamaan missä tahansa muussakin sävellajissa.”

Lopuksi pitää vielä todeta, jotta Blind Blaken elämä ja teot olisivat vieläkin epäselvempiä, niin vaikeuskerrointa 
lisäämään täytyy laittaa vielä muutkin Blind Blake nimellä esiintyneet ja levyttäneet henkilöt. Valkoinen 
jazzkitaristi Eddie Lang nimettiin Blind Blakeksi (levy-yhtiöiden toimesta) joillain hänen afrikkalais-
amerikkalaisten yhtyeiden kanssa tekemillä levytyksillä. Lisäksi on aivan eri artisti, joka levytti Blind Blake 
nimellä useita albumeja, bahamalainen Alphonso Higgs. Higgs oli 1950-luvulla Bahaman tunnetuimpia 
calypso-laulajia, joka johti Royal Victoria hotellin house-bändiä. Hänen levynsä kulkeutuivat turistien mukana 
ympäri Yhdysvaltoja, ja useista hänen kappaleistaan tuli folk-standardeja.

Blind Blake netissä:

http://www.blind-blake.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Blind_Blake
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Teksti: Marko Aho

jemmari@gmail.com

Tällä kertaa suuntaamme toisen näkökulman haeskelussa hieman hämärämmille teille – ei muuta kuin 
heijastin hihaan killumaan ja menoksi! 

Slam Buckra on Suomessa varsin tuntematon nimi. Myöskään kotiseudullaan Kaliforniassa hänen ei ole 
onnistunut kulttimainetta vankempaa kannatusta itselleen haalia. Kovin nuukasti on Slamista tietoa saatavilla 
myös internetissä. Sen verran sain kuitenkin esiiin kaivetuksi, että hän keikkailee melko ahkerasti His Groove 
Palookas -bändinsä kanssa ja on päässyt esiintymään monien kovienkin nimien kanssa. Listalta löytyvät 
muun muuassa Billy Boy Arnold, NRBQ, Rory Gallagher, Johnny Winter ja Stray Cats. 

Nyt käsiteltävän Vodka Swanin lisäksi CdBabyn valikoimista löytyy kaksi muutakin Slam Buckran levyä; 
Dames n´Gallows (2001) ja Lucky Scars (2003). Jokaisesta rallista on tarjolla lyhyet maistiaiset, joten sikaa 
ei tarvitse säkkiin kurkistamatta ostaa. Tämän lisäksi Slamin MySpace -sivuilta löytyy muutama kokonainen 
laulukin kuunneltavaksi. Siellä on mielestäni onnistuttu kattavasti esittelemään Slamin moni-ilmeisen 
tuotannon eri puolia.  

Slam Buckra ”Vodka Swan” (Raymo Records 1999)
Patch Me Up – Mike Stone´s Wort – 8-Ball – Ka Ka Blues – Martini Bruises – Vodka Swan – Pissin´Blood 
– Fat Sedan – Frank – Spank Watusi – Drink Through It – Juggle Dat Butt – Cerebellum Disconnection – 
Rockin´Chair – Love Is Slaughterhouse

Toinen näkökulma on Slam Buckran tapauksessa melko vähättelevä termi. Hän nimittäin tarjoilee levyillään 
muutamankin eri näkökulman. Erään määritelmän mukaan miehen musiikki kuulostaa siltä kuin Frank Zappa, 
Bootsy Collins, Albert King ja Tom Waits olisivat perustaneet William S. Burroughsin kanssa bändin. 
Määrittely on osuva, vaikka kattaakin vain osan totuudesta. Sen lisäksi ainakin yllättävät beatlesvaikutteet ja 
satunnaiset countrysävyt, aivan kuin hip hopin kanssa flirttailutkin tuovat lisäväriä hommaan. 

Puhutut bluespiisit ”Pissin´ Blood” ja ”8-Ball” saattaisivat hyvin olla juuri tuon edellä mainitun kuvitteellisen 
kokoonpanon tuotantoa – pelkästään jo siksikin, että molemmista löytyy omituinen teksti ja maukkaat 
kitarasoolot. ”Pissin´ Blood” on yli kahdeksanminuuttinen ”tunnelmapala”, jossa on vahvasti läsnä otsikon 
mukaiset fiilikset. Turhan hilpeäksi ei laulua voi siis mainostaa. Kautta koko levyn Slamin tekstit ovatkin 
riemastuttavan omaperäisiä ja sopivasti hämäriä. 

Nimipiisi, aivan kuten valtaosa muustakin materiaalista, svengaa 
funkeissa maisemissa. Sähäkkää rumpugroovea ja peukuteltua 
bassoa tarjoillaan kosolti ja mieleen hiipii tätä kautta ajoittain 
myös Primus. Heti avauksena silmille hyökkää tukevasti 
riffittelevä ”Patch Me Up” ja sen perään tarjoillaan mainio 
instrumentaali ”Mike Stone´s Wort”. Näiden lisäksi samaan 
kategoriaan lukeutuvat muun muuassa yhden lauseen ihmeet 
”Juggle Dat Butt” ja ”Fat Sedan”, häiriintynyt ”Ka Ka Blues”, sekä 
”Spank Watusi”. Viimeksi mainitusta laulusta pitänee nostaa esiin 
sellainenkin erikoisuus, kuin aiheeseen sopiva läimäyttelysoolo. 
Läiskijänä toimii solisti itse ja läimäyteltävänä ääntelee vieraileva 
taiteilija nimeltä Wilhelmina. 

Levyllä soittaa pari basistia ja peräti neljä eri rumpalia, mutta 
kansissa ei eritellä lainkaan kuka missäkin rallissa on työvuorossa. 
Ymmärtääkseni pääasiallisena kannuttajana toimii kuitenkin, 
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Slamin keikkakokoonpanossakin vaikuttava Patrick Wiseman. Komppiryhmät petaavat poikkeuksetta 
jämäkästi svengaavat temmellysalustat Slamille, joka hoitaa itse muun musisoinnin. Hän soittaa kitarat, 
kosketinsoittimet ja huuliharpun monivivahteisen laulunsa ohella.

Jos et halua että pilaan törkeästi yllätyksen, niin jätä tämä kappale lukematta. Viidennen piisin kohdalla 
on nimittäin ensikuuntelulla tarjolla melko varmoja ällistyksen hetkiä. Kohtalaisen rankan avauksen jälkeen 
Gilbert O´Sullivanin ja Paul McCartneyn tyylinen rallattelu ”Martini Bruises” tulee kuin kolmion takaa eteen 
ja tarjoaa todellisen ”toisen näkökulman”. 

Levyn lukuisiin huippuhetkiin lukeutuu myös verkkaisella groovellaan erottuva, akustisella kitaralla väritetty 
”Frank”. ”Drink Through It” tarjoaa juurevasti slidekitaroitua ja waitsisti vokalisoitua bluesia ja täysin oma 
lukunsa on hämyisissä jazztunnelmissa hortoileva ”Cerebellum Disconnection”. 

Loppupuolella ”Rockin´Chair” naittaa akustisen pikkauksen räyhäkkään funkrockin kanssa yllättävän 
toimivaksi kokonaisuudeksi ja ”Love Is Slaughterhouse” lopettaa levyn virallisen osuuden hempeän akustisissa 
tunnelmissa. Tämän jälkeen tulee vielä nimeämätön bonusraita, jossa linjan mukaisesti funkaavaa meininkiä 
maustetaan runsaalla hyppysellisellä hip hopia.

Lopputulemana voisin todeta, että jos olet juttua tähän saakka lukenut, niin käy nyt ainakin nuo MySpace 
-näytteet tsekkaamassa! Luvassa on aimo annos hulluutta ja runsaasti hyvää sykettä.

Slam Buckra @ MySpace: http://www.myspace.com/slambuckra
Slam Buckra @ CdBaby: http://www.cdbaby.com/all/slambuckra
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Teksti: Jukka Lehto

jukka.blues@elisanet.fi

Bluesharpun historia, osa 2:

Bill  ”Jazz” Gillum  11. 9.1904 – 29.3.1966

Harppuvirtuoosi ja upea laulaja, josta Terry Currier kirjoitti Victorin  
Bluebird levymerkin historiikissa:
”Eräs levymerkille eniten levyttäneistä ja vähiten muistetuista artisteista oli 
Bill ”Jazz” Gillum”.

William McKinley Gillum syntyi syyskuun 11. 1904 Indianolassa 
Missisipissä. Billin vanhemmat Irving Gillum ja Celia Buchanan kuolivat 
hänen ollessaan pieni lapsi. Ed Buchanan, Billin setä, otti Billin ja hänen 
veljensä kasvatettavakseen. Ed toimi kirkossa diakonina, jossa Bill oppi 
soittamaan poljettavaa harmonia. Samoihin aikoihin Bill tutustui myös 
huuliharppuun.

Veljekset kärsivät kuitenkin tavasta, jolla setä kohteli heitä ja he karkasivat 
kotoa ennen kuin Bill täytti kahdeksan vuotta. Pojat päätyivät asumaan 
sukulaistensa luokse Charlestoniin Missisipiin, mutta Bill karkasi myös 
sieltä ennen kuin ehti täyttää kaksitoista. Minterin kaupungista poika löysi 
työtä pelloilta. Kolme vuotta vierähti raskaissa peltotöissä kunnes Gillum 
löysi työpaikan lääkekaupasta läheltä Greenwoodia. Työpäivien jälkeen 
hän hankki lisätienestejä soittamalla kadulla.

Kuten monet muut raskaissa peltotöissä olleet etelässä, Gillumkin lähti Missisipistä 1923 ja muutti 
Chicagoon. Detroitin ja Chicagon kaltaiset isot pohjoisen kaupungit avasivat uusia mahdollisuuksia, mikä 
näytti olevan vastaus kaikkiin hänen ongelmiinsa. Yli 10 vuotta Gillum kävi läpi useita työpaikkoja ja soitteli 
silloin tällöin klubeilla öisin. Eräs muusikoista, jonka kanssa hän soitti oli Big Bill Broonzy. Broonzy oli 
lahjakas kitaristi ja studiomuusikko, joka toimi myös kykyjen etsijänä. Broonzy toi Gillumin A&R mies Lester 
Melrosin tietoisuuteen. Bluebird, joka  oli Victor Records yhtiön tytäryhtiö, perustettiin tuottamaan Jazz- ja 
Blues levyjä taloudellisemmin, myynnin romahdettua laman aikana. Gillum pääsi levyttämään Bluebirdille 
1934, mutta koska kumpikaan raita ei myynyt, näytti että Gillumin ja Bluebirdin yhteistyö loppui siihen.

Tammikuusa 1936 puolitoista vuotta  Bluebird session jälkeen brittiläinen  kykyjen etsijä Rex Palmer pyysi 
lupaa Bluebirdiltä levyttää Gillumia Regal Zonophone levymerkille. Bluebird vastasi kirjeellä ilmoittaen, että 
Gillumillla ei ole voimassa olevaa sopimusta heidän kanssaan, eikä heillä myöskään ole aikomusta levyttää 
häntä tulevaisuudessa. Palmer kirjoitti toistamiseen Bluebirdille ja ilmoitti haluavansa Gillumin levyttävän 
musikaali-kappaleita Ginger Rogersin ja Fred Astairen elokuvien tyyliin. Yhtiö vastasi kirjeeseen, Gillumin 
olevan musta ja kykenemätön lukemaan nuotteja ja tehtävän olevan siitä syystä mahdoton. Palmer menetti 
kiinnostuksensa asian selvittyä. Kuitenkin ehkä juuri tuon kyselyn  seurauksena Bluebird kuitenkin päätti 
levyttää Gillumia pari päivää vastauksensa jälkeen.

Gillum teki pari raitaa Vocalionille 1940 ja 65 raitaa Bluebirdille vuoteen 1942 mennessä. Sodan aikana 
oli kuitenkin pulaa shellakasta ja J.C. Patrillo Yhdysvaltojen muusiikkojen liiton presidentti kielsi kaiken 
levyttämisen. Gillum liittyi armeijaan 1942 jossa palveli vuoteen 1945. Vuotta myöhemmin Bluebird heräsi 
uudelleen henkiin ja ennakoi Patrillon kiellon kumoamista, joka tapahtuikin vuotta myöhemmin.

Armeijan jälkeen Jazz Gillum  aloitti uudelleen soittamisen ja levyttämisen, mutta katsoi silti tarpeelliseksi 
taata elantonsa tekemällä monenlaisia päivätöitä. Hän teki 34 raitaa lisää Bluebirdille. Vuona 1950 Victor 
lopetti Bluebird merkin toiminnan uusien riippumattomien levymerkkien rynnistäessä mustan musiikin 
alueelle uudenlaisella blues-saundilla.

Chicagossa uuden tyylin soittajien, kuten  Muddy Waters ja monien muiden joukossa, Gillum ei saanut 
enää levytyssopimuksia. 50-luvulla Gillum oli kuin näkymätön mies Chicagon musiikki ympyröissä. 1961 
Memphis Slim löysi Gillumin uudestaan ja levytti hänen kanssaan Candid ja Folkways merkille. Nuoren 
valkoisen yleisön  vauhdittama vanhojen bluesmestareiden renesanssikaan ei enään vauhdittanut 
Gillumin uraa. Mike Bloomfield kirjoitti kirjan matkoistaan Big Joe Williamsin kanssa jossa kertoi heidän 
vierailustaan Gillumin luona 1962: ”Ulkona oli +35C astetta lämmintä ja Gillum oli sisällä lieden ääressä 
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takki päällä”. Billin henkinen ja fyysinen kunto heikkeni nopeasti. Hän soitti  vielä muutamana päivänä 
Fickle Pickle nimisessä paikassa 1963, joka jäi hänen viimeiseksi esiintymisekseen.

Maaliskuun 29. 1966 häntä ammuttiin riidan aikana päähän ja julistettiin kuolleeksi Carfiel Park sairaalassa 
Chicagossa. Bill ”Jazz” Gillum haudattiin Restvalen kalmistoon Worthissa illinoisissa.

Gillumin levyttämiä kappaleita:

Key to The Highway, The Blues What Am, Look What You Are Today, Take A Little Walk With Me, 
Look OnYonder Wall, Sarah Jane, Don’t You Scandalize My Name jne…..yhteensä yli 100 levytystä 

http://www.amazon.com/Bill-Jazz-Gillum/e/B000APWIZA
http://www.youtube.com/watch?v=SzObMFKuZ4c

Ja kokoelmia:

Take One More Chance With Me. Levytetty Chicagossa 5.4.1936-25.1.1949

Jazz Gillum (vocals, harmonica); George Barnes, Pete Franklin, Willie James Lacey, Big Bill Broonzy 
(guitar); Horrace Malcom, Joshua Altheimer, Roosevelt Sykes, Blind John Davis, Bob Call (piano); Judge 
Riley (drums); Washboard Sam (washboard).

Complete Recorded Works, Vol. 1 (1936-1938) CD Levytetty huhtikuussa 1936 ja syyskuussa 1938.
 Jazz Gillum (vocals, harmonica); George Barnes (guitar, electric guitar); Big Bill Broonzy (guitar); Joshua 
Altheimer, Blind John Davis (piano); Washboard Sam (washboard). 

Complete Recorded Works, Vol. 2 (1938-1941) levytetty joulukuussa 1938 ja heinäkuussa 1941.

Jazz Gillum (vocals, harmonica); Big Bill Broonzy (guitar); Joshua Altheimer (piano) Ransom Knowing 
(bass) Washboard Sam (washboard)

It Sure Had A Kick: The Essential Recordings Of Jazz Gillum CD levytetty vuosien 1938-1941 välillä 
 
Jazz Gillum (vocals, harmonica); Leonard Caston, Pete Franklin, Willie James Lacey, Big Bill Broonzy (gui-
tar); Eddie Boyd, James Clark , Horace Malcolm, Joshua Altheimer, Big Maceo Merriweather, Blind John 
Davis, Bob Call (piano); Washboard Sam (washboard).
 

Lähde:  Terry Currier.  Lisäksi esiintyy lainauksia kokoelmien esittelyistä. 
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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!

Nighthawks - Little sister
http://tinyurl.com/yzsgv2o 

Blasters - Crazy baby
http://www.youtube.com/watch?v=xQeBZy2BBvk&feature=player_embedded

Danny Gatton - Slide
http://www.youtube.com/watch?v=xfBF4rr7FiA&feature=player_embedded

Homer Henderson - Lee Harvey was a friend of mine
http://www.youtube.com/watch?v=ma9DwoOnGT8&feature=player_embedded

Cab Calloway - Minnie the moocher
http://www.youtube.com/watch?v=HaZOXF83zBg  

Wildcards - St James infirmary blues
http://www.youtube.com/watch?v=7h4hjKWHn-w&feature=player_embedded

Albert Collins & Stevie Ray Vaughan - Frosty
http://www.youtube.com/watch?v=ZPB_qrasoBU 
 
Bo Diddley - Hey, Bo Diddley and Bo Diddley
http://www.youtube.com/watch?v=HICsPNm2ARY 

Seasick Stevie - Cheap
http://www.youtube.com/watch?v=kBJQOX_V4o8&feature=player_embedded 

Super Chickan blues slide cigar box
http://www.youtube.com/watch?v=sDDtMn2LFXY&feature=player_embedded#t=33 

Dani Wilde in a Kenyan classroom singin´ Hound dog
http://www.youtube.com/watch?v=mt-7gx02C_A&feature=player_embedded#at=126 

Bob Brozman - Polynesian blues
http://www.youtube.com/watch?v=jP3z9f-VUKQ&feature=player_embedded 

Bob Brozman - Song 2
http://www.youtube.com/watch?v=Q2p52JNcbDc&feature=player_embedded 

Clarence Gatemouth Brown - Song for Renee
http://www.youtube.com/watch?v=-N8TcJkCxkU&feature=player_embedded#  

Freddie King - Ain´t nobody´s business
http://www.youtube.com/watch?v=PURIZ388xvE 
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Rick Holmstrom - Fooled ya
http://www.youtube.com/watch?v=LRpZZJpuI_Y 

Jools Holland, Charlie Watts - ABC Of Boogie Woogie 
http://www.youtube.com/watch?v=Dic_cd4sJL8&feature=player_embedded  

Earl Hooker in American Folk Blues Festival-69
http://www.youtube.com/watch?v=fqYHbuustug&feature=player_embedded 

Robert Cray - Don´t be afraid of the dark
http://www.youtube.com/watch?v=Ra2Qndv_xeE

Fleetwood Mac - Need your love so bad
http://www.youtube.com/watch?v=lxeQKQQ6k4s 
 
Koko Taylor & Little Walter - Wang Dang Doodle
http://www.youtube.com/watch?v=oxCa16-nxtM&feature=related 

Hound Dog Taylor & Little Walter -  Wild About you baby
http://www.youtube.com/watch?v=gtnJM8iUy38 

tästä linkistä pääsee katsomaan Norjalaista NRK-Tv:tä, ko. linkki on BluesLovers-jameissakin esiintyneen  
Diz Watson & Tony Uter-show, featuring Big Jay McNeely & Jo´ Buddy

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/546110 

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

Wolfgang’s Vault

 http://www.wolfgangsvault.com/  
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Eve and the Exiles
   
Austinin garageblueslahja maailmalle

Jonkinlaisena keskeisenä tekijänä bändin syntyyn voidaan pitää Texasin Austinissa sijaitsevaa 
Clifford Antonen vuonna 1983 perustamaa Antone’s Record Shop -levykauppaa. Siellä tapasivat 
bändin perustaneet Mike Buck ja Eve Monsees, jotka 2009 alussa ostivat liikkeen Antonen 
kuoltua kaksi vuotta aiemmin.
Eve Monsees syntyi 1983 Houstonissa ja muutti 8 vuotiaana Austiniin, jolloin sai ensimmäisen 
kitaransa, ja 12 -vuotiaana hän alkoi ottaa ensimmäisiä soittotunteja. Viidentoista ikäisenä hän 
jo istuskeli Austinin musiikkiklubeilla, imi vaikutteita ja vuoden sisällä alkoi myös itse soittaa eri 
klubien bluesjameissa.
Eve jammaili naapurinsa ja koulukaverinsa Gary Clark Jr:n kanssa, parin opettaessa toisilleen 
uusia oppimiaan juttuja. He perustivat jamibändin, jossa bassoa soitti Clarkin serkku ja rumpuja 
pikkusisko.
Näihin aikoihin Eve kiinnostui ja alkoi treenailla Stevie Ray Vaughanin, Fabulous 
Thunderbirdsien ja muiden Texasin kulmakivien biisejä ja soittotyyliä, mikä johti hänet lopulta 
Albert Kingin pariin. Hän alkoi hengailla Antone’s Record Shopissa ja Mike Buckin sekä muun 
henkilökunnan vaikutuksesta sukelsi syvemmälle bluesin historiaan kiinnostuen sellaisista nimistä 
kuin Magic Sam, Johnny ”Guitar” Watson, Jimmy Reed, T-Bone Walker ja Freddie King.
Seuraavat vuodet Eveä kiinnosti vain ns. perusblues, ja Clifford Antone otti hänet ja Clarkin 
suojelukseensa. Hän antoi heille tilaisuuden soittaa klubinsa vuosijuhlissa Hubert Sumlinin, Lazy 
Lesterin ja muiden nimekkäiden artistien kanssa.
18-vuotiaana Eve meni töihin Antone’s Record Shopiin. Siellä he huomasivat Mike Buckin kanssa 
jakavansa samanlaisen käsityksen bändin perustamisesta. Mike Buck, legendaarinen rumpali, 
joka oli alkuperäisiä Fab T-Birds miehiä, työskenteli päivät musiikkiliikkeessä ja soitti illat klubeilla. 
Buck oli muuttanut parikymppisenä Forth Worthista Austiniin, missä tapasi Keith Fergusonin, 
Jimmy Vaughanin ja Kim Wilsonin, joiden kanssa muodostui Fabulous Thunderbirds -niminen 
orkesteri.
Buck soitti T-Birdsien kahdella ensimmäisellä levyllä, mutta lähti yhtyeestä 1981, jolloin LeRoi 
Brothers perustettiin. LeRoi Brothersin ohella Buck soitti useissa kokoonpanoissa. Hän on 
soittanut Lazy Lesterin, Lightnin’ Hopkinsin, Screamin’ Jay Hawkinsin ja Bo Diddleyn kanssa. 
80- ja 90-luvun taitteessa Buck kiersi maailmaa Doug Shamin kanssa ja 90-luvun alussa perusti 
Ted Roddyn kanssa yhtyeen Naughty Ones, joka sekoitteli latino-, swing- ja groove vaikutteita.
Vuonna 2001 Mike Buck ja Eve Monsees päättivät perustaa bändin, joka yhdistelisi bluesia ja 
60-luvun rock’n’rollia, ja niin Eve and the Exiles näki päivänvalon vuonna 2002. Toiseen kitaraan 
otettiin sälli nimeltä Grady Pinkerton ja bassoa jyystämään Speedy Sparks. Debyyttialbumi ”Eve 
Monsees and the Exiles” äänitettiin Fort Horton -studiolla, ja julkaistiin riippumattomalla Serpent 
levymerkillä vuonna 2004.
Tämän jälkeen yhtye koki miehistön vaihdoksia, kun 2005 bassoon tuli LeRoi Brothersista Mike 
Buckin vanha aisapari Pat Collins. Collins oli muuttanut Austiniin Californiasta syksyllä 1990. 
Ennen Exilesia hän oli soitellut mm. sellaisissa kokoonpanoissa kuin Novellas, Tex Edwards, 
Teddy and the Tall Tops, Walter Tragert, Charlie Burton ja tietenkin LeRoi Brothers.
Kitaraan saatiin kovan luokan kepittäjä ja laajan maineen One Man Bandillään luonut Homer 
Henderson. Homer oli soittanut useissa kokoonpanoissa ja kiertänyt 80-luvulla mm. Eddie 

Kirklandin rytmikitaristina ympäri Yhdysvaltoja. Hän soitti myös bassoa 
Robin Sylerin kokoonpanossa. Syler oli Dallasin alueella vaikuttava 
kitaristi, joka oli suuri vaikuttaja Stevie Ray Vaughanille. Mies jäi sittemmin 
unohduksiin, tuli hulluksi ja ampui itsensä muutama vuosi sitten.
Homer ja Mike Buck ovat samanikäisiä ja tulevat molemmat Fort Worthista, 
jossa viettivät nuoruutensa, kuitenkaan tuntematta toisiaan kovinkaan 
hyvin niinä aikoina. Kaikesta huolimatta Homerilla ja Buckilla on vahva 
musiikillinen yhdysside. Eve, joka alkuun soitti pelkkää bluesia, sai Mike 
Buckilta vaikutteita rock and rollin suuntaan. Niinpä Homer, joka toi bändiin 
todellista kipinää ja särmää, ei sallikaan enää soitettavan puhdasta 
bluesia, koska Eve ei todellakaan ole mikään blueslaulaja.

Teksti: Nevski Nevalainen

nevski.nevalainen@gmail.com
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Laulua, marakasseja ja sittemmin myös koskettimia soittamaan luiskahti mm. Naughty Onesissa 
vaikuttanut ja Homerin One Man Bandistä tuttu Donna Pearl. Hän oli Hendersonin naapuri, 
joka oli myös vuosikaudet hengaillut Antonen levykaupassa sekä Austinin klubeilla ja tunnetaan 
liikanimellä ”Amarillo Fireball” räväkän luonteensa takia.
Aluksi Donna kävi katsomassa Exilesin keikkoja, etupäässä Homerin takia. Sitten bändin jäsenet 
yllyttivät häntä ottamaan marakassit mukaan ja soittamaan muutamalla keikalla. Kohta Pearl 
pyydettiin jo liittymään bändiin toiseksi laulajaksi ja viimeaikoina mukaan ovat tulleet myös 
kosketinsoittimet.
Naughty Onesissa Donna oli kuusi vuotta Mike Buckin kanssa, ja he saavuttivat jonkinlaista 
kuuluisuuttakin mm. soittamalla Johnny Deppin Vipor Room -klubilla Los Angelesissa. Homer 
Hendersonin kanssa Pearl on tehnyt One Man Band keikkaa jo noin kaksitoista vuotta.
Austin Chroniclen blogisti Margaret Moser vertasikin Homerin ja Donnan liittymistä Exilesiin 
samaan, minkä Lindsay Buckingham ja Stevie Knicks aikanaan tekivät Fleetwood Macille.
Notkeasti bluesia, garagea ja 60-luvun rockia yhdistelevä bändi julkaisi uuden albumin ”Blow 
Your Mind” viime vuonna. Albumi äänitettiin Sweat Box studiolla, niinikään Serpent Records 
-levymerkille, ja se sai ilmestyttyään loistavat arvostelut paikallisessa mediassa.
Kotisivuillaan bändi ilmoittaa vaikuttajikseen mm. Rolling Stones, Bo Diddley, Doug Sham, Pretty 
Things, Frankie Lee Sims, Johnny ”Guitar” Watson, Sonics, Jimmy Reed ym...
Suomessa Eve and the Exiles on käynyt kaksi kertaa. Vuonna 2008 he käväisivät 
RaumaBluesissa ja tekivät sen verran vakuuttavan vaikutuksen, että tänä vuonna bändi tuotiin 
kokonaiselle kiertueelle Suomeen. Tampereella bändiä sai tuta Klubilla Jo’Buddy & Down Home 
King III:n ohella 26. elokuuta. Mixaustöppäilystä huolimatta meininki oli varsin maittavaa ja 
vastaanotto kiertueen muissakin kaupungeissa yleisön vähyydestä huolimatta innostunut.
Pearl kertoi myöhemmin bändin olleen yllättynyt Suomessa saamastaan huomiosta. ”Austinissa 
kun ei palkallisia keikkoja tunnu juuri löytyvän. Kaikki paikalliset klubit on koluttu jo niin moneen 
kertaan ja soittajien tarjonta klubeille suuri. Keikkoja olisi, mutta niistä ei makseta mitään.”
Bändillä onkin ollut Suomesta lähdön jälkeen ainoastaan kolme keikkaa Austinissa, joten 
Suomesta heille jäi hyvä maku.

Lähteet:
www. eveandtheexiles.com             www.myspace.com/eveandtheexiles   
Donna Pearl ”Amarillo Fireball” Austin Texas
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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- 

Hinta  20 / 15 Eur
Jäseneksi liittyminen kannattaa aina.

Bluesministeri
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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  Sirpa Alkunen 
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

3 (2/2009)

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ SUOMALAISILTA TEKIJÖILTÄ

 RAKENNUSPELTITYÖT            KONESAUMAKATOT            KATTOTURVATUOTTEET

www.peltimestarit.fi                                                                           Olli Salminen  0505535600
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