Ronneby MF - Hösten 2019
I handen har ni Ronneby Musikförenings program för Hösten 2019.Vår ambition är att utveckla
vår förening och utbud. Vill du bli medlem i Ronneby MF – sätt in 100 kr på bankgiro 624-4172.
Frågor 0733 428628 (Bosse).

23/8 (fredag) 20.00 Restaurang KJ: Professor Pete & The Solid Senders
Professor Pete & The Solid Senders är ett 7-manna band med rötterna i Karlskrona med omnejd. Bandet
har tre blås och musikaliskt har de sina rötter i den amerikanska söderns 40- och 50-tal. Bandet består
av: Per Månsson: sång och gitarr, Mattias Schertell: kontrabas, Oskar Appelqvist: klaviatur, Per
Sennerhall: trummor, Torbjörn Askeroth: tenorsax, Robban Petersson: trumpet och Niklas Vennerkvist:
baritonsax.
Entré: 150 kr, medlemmar 100 kr

3/10 (torsdag) 20.00 Restaurang KJ : Claes Jansson & Unit
Claes Jansson står med ena foten i bluesen, den andra i jazzmusiken. Sist var han här med gamla
ungdomskompisarna i Good Morning Blues som hållit på sedan 60-talet. Nu gästar han gruppen Unit,
med Kristoffer Johansson och Niclas Höglind som ankare, en länsmusikensemble som med åren blivit
imponerande allround. Hur halten blues och jazz fördelas i den musikaliska cocktailen ska bli intressant
att höra.
Entré: 150 kr, medlemmar 100 kr. Biljetter i kassan från 18.30.

18/10 (fredag) 19.00 PULS för ALLA: Ola Magnell
Ola Magnell behöver ingen presentation. Han är unik: kärleksånger samsas med satir och djupaste allvar.
Ni kommer att få höra både nya och äldre låtar. 2017 fick han Frödingsällskapets lyrikpris. Med sig har
han gitarristen Jonatan Stensson.
Entré: 200 kr, medlemmar 150 kr. Förköp Nortic.

Lördag 26/10 - Hela Ronneby Svänger – Dessutom fyller Ronneby Musikförening 20 år och
firar med Musikmaraton på PULS för ALLA. Mer info senare.

31/10 (torsdag) 20.00 Restaurang KJ: Reverend Shaw Amos & Top Dogs
The Reverend Shawn Amos har som motto att leverera en ”glädjefull blues” vilket är en lite annorlunda
vinkel än vad bluesen normalt brukar ha för budskap. Shawn har också en lite modernare touch rent
musikaliskt och blandar Roots och RnB med Blues i en spännande mix. Hans karakteristiska röst
tillsammans med hans råa munspel gör på toppen av detta en alldeles unik upplevelse. Artisten kommer
att backas upp av Sveriges flitigaste pickupband Top Dogs som tidigare har turnerat med många
internationella artister Bandet består av leadsång & munspel, gitarr, bas, trummor, Hammond och sax.
Entré: 200 kr, medlemmar 150 kr. Biljetter i kassan från 18.30.

19/11 (tisdag) kl. 20.00 Restaurang KJ: Sue Foley Bluesband
Sue Foley är en av de bästa kvinnliga bluesgitarristerna just nu. Hon är från Kanada men hennes
musikaliska bas är sedan länge Austin, Texas. Hon är en suverän gitarrist och personlig sångare och kan
få Austinlegenden Jimmy Vaughan att medverka i hennes video. Ett måste för vänner av gitarrblues.
Entré: 200 kr, medlemmar 150 kr. Biljetter i kassan från 18.30.

Medarrangörer: Ronneby Kommun, Musik i Blekinge och ABF Blekinge

