Musiken som sätter
Ronneby på kartan
Våren 2020
I handen har ni Ronneby Musikförenings program för våren 2020. Det ni ser är bara de största
konserterna vi arrangerar. Föreningen gör också en hel del konserter med regionala och lokala
band som inte finns med här. Vår ambition är att utveckla vår förening och vårt utbud. Vill du bli
medlem i Ronneby MF – sätt in 100 kr på bankgiro 624-4172. Frågor 0733 428628 (Bosse).

Ons 8/1 20.00 Restaurang KJ: Chris Cain med Mr. Boo & The Voodooers
Chris Cain är en genuin bluesgitarrist och sångare, influerad av de stora som B.B King och Albert King. Han har en
ett kraftfullt gitarrsound och en djup, varm röst. Kompband är Mr. Boo & The Voodooers, rutinerade bluesrävar
från Göteborg. Mr. Boo är också en smakfull, stilkänslig och rutinerad gitarrist. Det kommer med andra ord att bli
en riktig högtidskväll för alla som gillar bluesmusik med gitarren i centrum. Entré: 200 kronor/150 kr medlem.
Biljetter i kassan från 18.30. Bordsbokning hos KJ 0457-130 06.

Mån 24/2 20.00 Restaurang KJ : Johnny Rawls Band
Johnny Rawls är en amerikansk sångare, gitarrist, låtskrivare och skivproducent. Han tillhör dem som står med ena
foten i bluesen och den andra i soulmusiken. Han är starkt influerad av 60-tals soul och musiker som O.V Wright,
James Carr, Otis Clay och ZZ Hill, musiker han också spelat med. Det är lite av samma mix som Sven Zetterberg
hade i slutet av sin karriär. Ett måste för alla soul och bluesfans.
Entré: 200 kronor/150 kr medlem. Biljetter i kassan från 18.30. Bordsbokning hos KJ 0457-130 06.

Lördag 14/3 19.00 Kulturcentrum: Hannah Svensson Group med Jan
Lundgren. ”Places and dreams”
Hannah Svensson är kritikerrosad sångerska, låtskrivare och konstnär. Jazzen har alltid varit närvarande hos henne,
inte minst genom hennes far Evan Svensson, gitarrist, som också ingår i gruppen. Nya albumet ”Places and dreams”
kom i höstas består av eget material men också klassiska jazzstandards. Medverkar gör också ”vår egen” Jan
Lundgren, en musiker som borgar för kvalitet. De andra musikerna är basisten Matz Nilsson och Zoltan Csörsz,
trummor.
Entré: 250 kronor/200 kr medlem. Biljetter i kassan från 18.00.

Fredag 20/3 20.00 Restaurang KJ : Bonita & The Bluesshacks.
Favorit i repris från förra året. Tyska B.B & The Bluesshacks har gjort sig ett namn överallt där de drar fram. Denna
gången har de med sig sångerskan Bonita som de både turnerat och spelat in skiva med. En högtidskväll för alla fans
och nya lyssnare! Musiken består mer av soul när Bonita är med, men bluesen finns alltid närvarande. Entré: 200 kr,
medlemmar 150 kronor. Bordsbokning hos KJ 0457-130 06.

Lördag 28/3 - Hela Ronneby Svänger – Musik över hela stan. Mer info senare.
Tis 21/4 20.00 Restaurang KJ: Lurrie Bell Bluesband
Lurrie Bell är gitarrist och sångare, fast rotad i Chicagobluesens mylla. Han är son till legendariska munspelaren
Carey Bell, ett instrument hans son också tagit upp. Lurrie debuterade redan 1977 som 19 åring. Sedan dess har det
blivit många skivor och turnéer med såväl egna låtar som den klassiska bluesrepertoaren. Entré: 250 kronor/200 kr
medlem. Biljetter i kassan från 18.30. Bordsbokning hos KJ 0457-130 06.

Medarrangörer: Ronneby Kommun, Musik i Blekinge och ABF Blekinge

