Musiken som sätter Ronneby på kartan
Ronneby Musikförenings vårprogram hoppas vi ska uppskattas av många. Vi har oftast inte förköp utan
räknar med att det finns plats till alla. Biljetter köps i kassan som öppnas 1,5 timmar innan konsertstart. När
det gäller Charlie Musselwhite har vi förköp på Rby Café & Matsal. Frågor? Ring Bosse 0733 428628.
Bordsbeställning Ronneby Café & Matsal 0457-172 00. Välkomna!

1.Toni Holgersson, Café & Matsal, fredagen 3/2, 20.00
Toni Holgersson släppte sin första platta 1989 och Grammisnominerades som bästa nykomling. Under tio
år var Holgersson helt borta från musiken, men återkom 2005. Toni Holgersson är aktuell med skivan
”Nordic noir”. Entré: 150 (100 kr medlem.)

2. Charlie Musselwhite Bluesband, Kulturcentrum söndagen 26/2, 19.00
Charlie Musselwhite. Legendarisk bluesmunspelare, spelat med alla namnkunniga bluesmusiker,
förlaga7n till The Bluesbrothers, aktuell med samarbetet med Ben Harper. En av de stora bluesmännen
som är i livet! Förköp på Ronneby Café & Matsal. Entré: 250 kr (medlem 200 kr)

3. Angela Brown & Topdogs, Café & Matsal torsdagen 9 mars, 20.00
Angela är en amerikansk blues- och soulsångerska, från Chicago. Top Dogs är en svensk konstellation
som specialiserat sig på att ta hit amerikanska stjärnor inom blues och soul. Entré 200 kr (medlem 150 kr)

4. B.B & The Bluesshacks, Café & Matsal måndagen 27/3, 20.00.
Publikfavoriter !!! På begäran !!! Tysk bluesgrupp som räknas som en av Europas bästa. Härlig
blandning av blues, soul och jumpblues. Entré: 200 kr (150 kr medlem)

5. Lördagen 25/3 Hela Ronneby Svänger (Artister presenteras senare)
6. Jazz i världsklass !!!, Kulturcentrum, söndagen 26/3 17.00 (Jan Lundgren, Scott
Hamilton (saxofon), Karin Krogh (sång), Hans Backenroth (bas), Kristian Leth
(trummor)
Karin Krogh är Norges motsvarighet till Monica Z, även om hon är mer internationellt känd än vad Z
var. Jan Lundgren är välbekant för Ronnebyborna. Scott Hamilton är en amerikansk saxofonist, en av de
största nu levande i den traditionella skolan. Hans Backenroth, svensk basist, och trummisen Kristian
Leth är kanske Skandinaviens tajtaste rytmsektion inom jazzen. Entré: 250 kr (medlem 200 kr)

7. Nine Below Zero, Café & Matsal, onsdag 26/4, 20.00
Legendariskt engelskt bluesrockband som har gjort en av världens bästa liveskivor, Live at Marquee,
1980. Original sättningen har lovat att lägga tonvikten på denna platta, som är en riktig partystänkare.
Entré: 200 kr (150 kr medlem)

8. Caj Karlsson, Café & Matsal, lördagen 13/5, 20.00.
Caj, från Hasslö, är Blekinges främste singer songwriter. Missa inte en av hans sparsamma konserter i
Ronneby. Han kommer att spela låtar från hela sin karriär. Entré: 150 kronor (100 kr medlem).

Medarrangörer: Ronneby Kommun, Musik i Blekinge och ABF Blekinge

