
LAHDEN SEURAHUONE

www.lahdenbluesmafia.com

LAHTI  la 8.4.2017 klo 20-03
Sokos Hotel Lahden Seurahuone

Liput ovelta  30,-

Ennakko Lahden Seurahuoneelta 26,-

Ennakko Keskusmusiikista Lahti-passilla 24,-

Jäsenet 20,- vain ovelta

Lahden Blues Mafia ry Proudly Presents

LAHTI  la 8.4.2017 klo 20-03
Sokos Hotel Lahden Seurahuone

www.lahdenbluesmafia.com

Kohenna elämänlaatuasi ja liity Mafiaan:

Lahden Blues Mafia ry:n jäsenenä saat pikkurahalla tuntuvia etuja sekä tietoa
upeista tapahtumistamme - ja tietysti kelpo kavereita. Lue lisää ja liity
osoitteessa: www.lahdenbluesmafia.com



Corey Dennison Band (USA)

Bluesia tunteella ja intohimolla

Chicagon talousalueen nouseva tähti, Corey Dennison Band on herättänyt runsaasti huomiota
kotikaupungissaan ja nyt muuallakin. Bändin debyyttilevy on ehdokkaana The Blues
Foundationin Blues Music Awards -palkinnon saajaksi sarjassa nousevien artistien levyt.
Bluesin ja soulin nimeen vannova Corey innostui roots-musiikkiin nähtyään klubeilla Albert
Kingin, Albert Collinsin ja Junior Wellsin kaltaisia suuruuksia.

Vuonna 1975 syntynyt Dennison on soittanut useita vuosia Chicago blues -legenda Carl
Weathersbyn opissa tämän bändissä. Nyt on Coreylla oma piinkova ryhmä. Weathersby
esiintyi Mississippi Heatin huipputaitavana kitaristina vuoden 2010 Grand Bluesissa. On
suorastaan bluesin jatkumoa, kun Dennison tulee vuorostaan nousemaan samalle lavalle
kuin oppi-isänsä.

Corey Dennisonin kitaransoitto on eläväistä ja moni-ilmeistä. Miehen laulukyvytkin ovat
hyvällä tasolla. Hyviä sielukkaita, vanhan liiton soul-laulajia on kuunneltu ahkerasti.
Debyyttilevy kuuluisalla Delmark-merkillä soi modernein ottein eikä vierasta soulvaikutteitakaan.
Hitaan bluesin lumovoimaa yhtye osaa myös tarjota. Levy esittelee pelkästään bändin omia
päteviä kappaleita. Kyseessä on yksi vuoden 2016 parhaista blueslevyistä.

Tiukan, neljän miehen bändin salainen ase on loputtoman lahjakas multi-instrumentalisti
Gerry Hundt, jonka roolina yhtyeessä on olla kakkoskitaristi, urkuri sekä laulujenkirjoittaja
yhdessä Dennisonin kanssa.

Ensimmäistä kertaa Suomeen saapuva Corey Dennison Band tulee taatusti hankkimaan
uusia faneja sielukkaalla ja iloa tuottavalla soitollaan. Yhtye on tehnyt kovasti töitä tiukalla
asenteella saadakseen kaiken toimimaan loistavasti yhteen. Ei tosiaan mitään "kahdentoista
sahdin puuduttavaa puurtobluesia" vaan uudistunutta Chicago blues -soundia. Jos pidät
sähköistetyn blues-kitaran suvereeneista taitajista, Corey Dennison Band on valintasi.

"I’ve never seen anybody play the blues with more feeling
and with more passion than Corey Dennison"
- Tom Marker, Producer and Host of Blues on WXRT and Blues Time on WDCB

• Corey Dennison - laulu, kitara
• Gerry Hundt - kitara

Tapahtumassa
myös levymyyntiä

tavallista
asiantuntevammalta

levytiskiltä.

Vuonna 1944 syntynyt pitkän linjan muusikko Terry Hanck todistaa, että saksofoni ja sielu
ovat edelleen muodissa. Hanck voitti vuonna 2016 jo toistamiseen Blues Music Awardin
parhaana bluespuhaltajana. Vuonna 2014 hän voitti sävellyspalkinnon ISC Awardin (International
Songwriting Competition) bluessarjassa. Viime vuonna häneltä puolestaan ilmestyi uusi
väkevä live-levy. Terry Hanckin Selmer Mark VI -tenorisaksofonin soittoa voi myös kuulla
lukuisten artistien levyiltä.

Harmaatukkainen saksofonisti, laulaja, bändinjohtaja ja laulunkirjoittaja ei ole menettänyt
hillitöntä innostustaan ja nuoruuttaan. Hanck tunnetaan Ilmiömäisenä, rokkaavana
saksofonistina ja väkevänä, kaikkensa antavana laulajana. Hän osaa ottaa yleisönsä luontevasti
haltuun niin klubeilla kuin festivaalilavoillakin.

Chicagolaislähtöinen, sittemmin Kaliforniassa vaikuttanut ja nyttemmin Floridaan asettunut
Terry Hanck aloitti saksofoninsoiton 21-vuotiaana. Tie vei berkeleyläisen Grayson Street
Houserockers bändin kautta kymmenen vuoden kiinnitykseen kitaristi Elvin Bishopin
yhtyeeseen. Sitten oli aika soolouralle. Hanck on johtanut omaa yhtyettään yli 28 vuotta,
on luonut erinomaisia kappaleita, jotka suorastaan särkevät sielua kaipuullaan tai räjäyttävät
ilollaan. Hänen tavaramerkkinä on monipuolinen, tyylitajuinen sekoitus West Coast jumppia,
Chicago-bluesia ja New Orleans gumboa soulahtavia balladeja unohtamatta. Miehen musiikissa
on siis kuultavissa vaikutteita kaikilta bluesin keskeisiltä alueilta, ja hänen paljon vahvaa
originaalimateriaalia, klassikkoja ja tuoreempia lainoja sisältävä keikkaohjelmistonsa on
aina erinomaisesti rakennettu.

Terry Hanck esiintyy Suomibluesin huipun, Tomi Leino Trion säestyksellä. Odotettavissa
on huima matka niihin aikoihin, jolloin saksofoni hallitsi. Miehen saksofonisoundi on viriili
ja varsin hyökkäävä. Toisin kuin monet R&B-tuuttaajat, hän pystyy tavoittamaan paljon
korkeammat nuotit kuin soittimen normaali rekisteri antaa myöten. Aivan kuten hänen,
suuri esikuvansa, Motownille pitkään levyttänyt Junior Walker.

“Hanck on erinomaisen
svengaava saksofonisti
ja väkivahva vokalisti”
- Pertti Avola,
Helsingin Sanomat 30.10.2014.

• Terry Hanck - laulu, saksofoni
• Tomi Leino - kitara
• Jaska Prepula - basso
• Mikko Peltola - rummut

Terry Hanck & Tomi Leino Trio (USA/FIN)

Vanhan koulukunnan rock’n’soul saksofonisti

Pekka "Faarao" Pirttikankaan musiikissa kättä paiskaavat maailmanlaajuiset musiikkiperinteet
merten takaa ja uppiniskainen metsäsuomalaisuus. Omaperäinen yhdistelijä yhdistelee
sujuvasti jo alkuihmisen suonissa virrannutta biologista boogieta, romukasan rytmikudosta,
spirituaalista vuodatusta sekä raakaa voimaa. Vertaukset Tom Waitsiin sekä Tuomari
Nurmioon ovat myös yhä ajankohtaisia.

Suomalaisen valtavirtamusiikin reunalla omaa musiikkiaan vuosien ajan julkaissut Faarao
Pirttikangas on ehtiväinen mies. Levyjä ja sinkkuja on julkaistu tasaiseen tahtiin ja
kokoonpanoja on vuosien aikana kertynyt jo useampiakin. Pirttikangas tuli tunnetuksi
maan omintakeisimpiin, bluesin sukuiseen taiteen luojiin kuuluvan, parikymmentä vuotta
sitten Varpaisjärvellä perustetun, yhä säännöllisen epäsäännöllisesti esiintyvän Cosmo
Jones Beat Machinen laulajana. Nykyään hän vaikuttaa vahvasti Tampereen eläväisessä
underground musiikkiyhteisössä.

Faarao ja Nuubialaiset tarjoavat outoja savolaisia sanoituksia suomeksi laulettuina,
verevää yhdistelmää alkukantaista rytinää, harrasta veisaamista, kansanlaulua jullien
hoilaamana ja perinteisiä blues ja gospel viisuja raa’alla ja punkilla otteella.
Suomalaiskansallinen tangokin taipuu vaivattomasti tältä ryhmältä. Nyrjähtäneet sanoitukset
ovat kaikki Pirttikankaan käsialaa. Pirttikangas nähdään usein esiintymässä blueshenkisesti
romulaatikosta tehdyllä kitaralla, jonka eräs pieksämäkeläinen kuvataiteilija-muusikko
on valmistanut ojasta löytämästään metallilaatikon romusta. Soittokunnan uusin,
järjestyksessä kolmas levy, monenlaisia lattarivaikutteita seurakseen saanut Papyloonin
Barbecue sai HS-kriitikolta täydet viisi tähteä.

Faarao Pirttikankaan keikat ovat varsinaisia elämyksiä. Ruosteista blues-punk-zydeco-
kupletti-skronkkia tulee horisontin koko leveydeltä, kun bändi kutsuu huippukämäisillä
hifi-lofi soundeilla tanssilattioita naarmuttamaan. Niin myös täällä Lahdessa, savolaisten
Amerikassa.

• Pekka Pirttikangas - laulu, kitara
• Konsta Eskelinen - viulu
• Kusti Vuorinen - haitari, perkussiot
• Inari Ruonamaa - saksofonit

Faarao Pirttikangas ja
Kuhmalahden Nubialaiset

Savon lahja suomalaiselle juurimusiikille

• Nik Skilnik - basso
• Joel Baer - rummut

The Black Dukes syntyi vahingossa kun lapsuuden ystävät törmäsivät vuosien jälkeen
toisiinsa. Ajatuksena on vanha maailma, uusi tapa. Good news, it’s blues.

• Juho Merenheimo - laulu, kitara     • Robin Bollström - basso
• Wille Gränö - rummut

• Lassi Piironen - vetopasuuna
• Nuutti Vapaavuori - basso
• Pentti Dassum - rummut, romuperkussiot

The Black Dukes

www.coreydennison.com www.terryhanck.net

www.faaraopirttikangas.fi


