INFORMACJE O KONCERTACH
X jubileuszowy POLSKI DZIEŃ BLUESA – POZNAŃ 2015
Festiwal bluesowy w Poznaniu w dniach 14-23 września 2015, w dwóch klubach
muzycznych: Blues Note /ul. Kościuszki 79/ oraz Alligator /Stary Rynek 86/.
14.09 – Blue Note
20:00
Pat McManus Band /IRL/

bilety 30 zł / 35 zł

16.09 – Alligator
21:00
bilety 10 zł
Dr Blues – B.B.KING TRIBUTE
Premiera płyty B.B.KING TRIBUTE w hołdzie Królowi Bluesa
18.09 – Alligator
22:00
Wielka Łódź & goście
Niebieska Sowa
Sun Makers

bilety 10 zł

19.09 – Blue Note
20:00
bilety /info Blue Note/
/główny koncert festiwalu/
Dr Blues ALL STARS
Izotop & Leszek Paech
Whisky River & Siostry Hybiak
Nie Strzelać Do Pianisty & Adam Karmiński
Jaromi zez Ekom & Kasia Maliszewska
23.09 – Blue Note 20:00
Willie & The Bandits /UK/

bilety /info Blue Note/

Ważna informacja dotycząca wszystkich koncertów!!!
Pierwsze 100 osób, zakupujących bilet na każdy koncert
otrzyma gratis w prezencie pamiątkową płytę CD:
„B.B.KING TRIBUTE – w hołdzie Królowi Bluesa”
wydaną z okazji tego festiwalu.
Informacje szczegółowe o koncertach w Internecie:
Facebook profil: Blue Note – Poznań
Facebook profil: Alligator – Poznań
Facebook profil: Dr Blues
Facebook profil: Polskie Stowarzyszenie Bluesowe
Facebook profil: Twój Blues
Facebook wydarzenie: POLSKI DZIEŃ BLUESA – Poznań 2015
a także:
www.bluenote.poznan.pl
www.alligator-club.com
www.TwojBlues.com
oraz portale poszczególnych patronów medialnych.

INFORMACJE O WYKONAWCACH:

Pat McManus Band /IRL/
www.patmcmanus.co.uk
Patrick Frances McManus był jednym z sześciorga dzieci urodzonych w niezwykle
utalentowanej rodzinie muzycznej w Derrylin. Rodzice Pat’a byli tradycjonalistami muzyki
irlandzkiej. Pat i jego dwaj bracia szybko nauczyli się grać na instrumentach. Przez 7 lat
występowali na żywo w TV .W wieku 20 lat Pat zagościł w zespole Horslips. Braciom tak
spodobała się muzyka – Pat’a, że zaczęli grać na instrumentach elektrycznych i stworzyli
zespół o nazwie – Pulse(by później zmienić go na ‘Mama’s Boys’). Pierwszy swój krążek
nazywał się ‘Official Bootleg’, który z wielkim rozmachem sprzedawany był na koncertach
zespołu. Wkrótce kapela zaczęła odnosić sukcesy. W 1981 roku zespół został zaproszony
do Wielkiej Brytanii by występować przed Hawkwind. W 1982 zespół wydał drugi album
‘Plug it in ’, który otrzymał bardzo pozytywne recenzje od krytyków muzycznych . Bracia
występowali również przed Wishbone Ash, a w 1983 roku wydali trzecią płytę ‘Turn It up’.
Natomiast najlepszą płytą wg krytyków okazał album ‘Mamas Boys’ (dwa utwory z tej
płyty ‘The Professor’ – pseudonim Pat’a oraz cover “Mama Were All Crazee Now’
brylowały na listach muzycznych). W 1985 roku wydali piaty album ‘Power and Passion’ i
zaczęli tournee z Bon Jovi oraz Ratt. Zespól wystąpił na festiwalu z Deep Purple w
Knebworth przed milionową publicznością! Na koniec swojego tournee zagrali z Garry’m
Moore’m. W 1991 wydali krążek z koncertów pt.: "Live Tonite”. Ostatni album jaki został
wydany w 1992 roku nosił nazwę "Relativity”. W 1998 rok zespól otrzymał nagrodę
podczas festiwalu Irish Music Awards – NAJLEPSZY ALBUM ROKU pokonując tym samym
U2, The Corrs i Enya. Zespół grał jeszcze parę koncertów by w 1999 roku zawiesić
działalność.
W 2009 roku Pat McManus powrócił z nowym, niezależnym materiałem . Zaczął
występować podczas takich festiwali jak: "The Harley Davidson Festival" w St.Tropez,
"Rock The Wolves" w Szwajcarii, "Guitar Festival" na Korsyce "ST.Julian Guitar Festival" w
Genewie i "Raismes Fest" we Francji. W marcu 2010 ukazała się płyta DVD 'Raismes Fest’.
zespół współpracował również z Andy Powell'em (Wishbone Ash) oraz Bernie
Marsden'em (Whitesnake, Alaska).

WILLIE AND THE BANDITS (UK)
www.willeandthebandits.com
Charyzmatyczne trio młodych, brytyjskich muzyków, którzy na Wyspach odnoszą
obecnie ogromne triumfy. Mimo, że zespół nie planuje swojej kariery w sposób medialny,
rzesze ich fanów są już tak ogromne, że muzycy zdecydowali się na trasę po Stanach
Zjednoczonych i Europie. Na listach brytyjskich, w kategorii „blues”, zdobyli w minionym
roku miejsce drugie. Jakość artystyczna, jaką wykonawcy prezentują na scenie oraz
niezliczona ilość odbytych koncertów zaowocowały występem w London Olimpics, a
także ogromnym zainteresowaniem stacji radiowych brytyjskich, niemieckich oraz
belgijskich. Ich muzykę można określić mianem brzmienia eklektycznego, przywodzącego
na myśl dźwięki charakterystyczne dla Deep Purple, Joe Bonamassa, The John Butler Trio
i Status Quo. Grupa ta jest znana z tworzenia dźwięków wielkich, przestrzennych,
rozwijających się z hipnotycznego groove`u w kierunku ciężkiego rocka. Muzycy używają
do tego celu bardzo ciekawego instrumentarium: gitar akustycznych, 6-strunowego basu,
basu podwójnego, etnicznej perkusji, perkusjonaliów. Lider zespołu uznany został za
jednego z mistrzów gry gitarowej techniką slide, na czym wspaniale buduje napięcie,
komponując utwory. Artyści podczas koncertów na żywo nie stronią od improwizacji
typowej dla jam bandów, co powoduje, że każdy ich koncert staje się wyjątkowym i
niepowtarzalnym wydarzeniem muzycznym. Nagrany przez artystów materiał muzyczny
został doceniony przez krytyków za konstrukcję utworów, niebywałą ekspresyjność,
dynamiczność, świeżość, twórcze podejście do materii muzycznej, oryginalność i duszę.

Dr Blues – B.B. KING TRIBUTE
Pomysł stworzenia zespołu, który wykonywałby utwory z repertuaru B.B.Kinga kiełkował
w głowie Dr Bluesa już od dawna. Lider zespołów WIELKA ŁÓDŹ /blues/ oraz Dr Blues &
SOUL RE VISION /soul/ jest bardzo aktywny muzycznie i nie dziwi fakt, że stworzył
nowąformację. Projekt Dr Blues – B.B.KING TRIBUTE powstał latem 2014 roku.
Uczestniczą w nim wybitni muzycy grający między innymi w zespołach: TURBO /legenda
heavy metalu/ - Mariusz „Bobek” Bobkowski, czy Łukasz Chojnacki - 7 SEKUND /grupa
Marty Podulki/ oraz Jacek Winkiel - SICK LIVE /grupa Johna Jamesa/, a także gościnnie
wybitni instrumentaliści Wojtek Hoffmann, Jarosław Wachowiak czy Piotr Kałużny.
W setliście projektu znajdziemy wyłącznie utwory, które w swojej karierze wykonał
B.B.King - w swoim programie bądź jako fragmenty innych projektów.
Są to nie tylko najbardziej znane utwory z jego repertuaru, spopularyzowane i
wykonywane przez kilka dekad przez niekwestionowanego Króla Bluesa, na przykład:
Let The Good Times Roll, Rock Me, How Blue Can You Get, czy utwór z którym B.B.King jest
chyba najbardziej kojarzony, dzięki nagrodzie Grammy - Thrill Is Gone, ale także mniej
znane kompozycje, które choć równie piękne, są często już zapomniane: Beautician Blues,
Night Life, I’m Moving On, Peace To The World i inne, ale też takie, które nawet nie są
kojarzone z B.B.Kingiem i znane są przede wszystkim z innych wykonań, przykładowo:
In The Midnight Hour /Wilson Pickett/ lub Summer In The City /Joe Cocker/.
Podstawowy skład grupy:
Dr Blues - śpiew, gitara
Jacek Winkiel - instrumenty klawiszowe
Łukasz Chojnacki - gitara basowa
Mariusz Bobkowski - perkusja
uzupełniany jest o saksofon lub sekcję dętą:
Tomasz Orłowski - trąbka
Karol Wieczorek - saksofon tenorowy
Kuba Gradomski - puzon
Współpracują z grupą i gościnnie występują także wybitni instrumentaliści:
Wojtek Hoffmann - gitara
Jarek Wachowiak - saksofon tenorowy
Piotr Kałużny - fortepian

INFORMACJA O PŁYCIE B.B.KING TRIBUTE – w hołdzie Królowi Bluesa
Polskie Stowarzyszenie Bluesowe oraz kwartalnik Twój Blues
przedstawiają płytę, która jest hołdem polskiego środowiska bluesowego
dla Osoby i Dorobku zmarłego w połowie maja 2015 roku w wieku 89 lat - B.B.Kinga.
Wydana zostaje w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Króla Bluesa – 16 września 2015
/1925 – ur. B.B.King/. Od kilku lat ten dzień obchodzony jest w naszym kraju z inicjatywy
Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego i ówczesnego Prezesa Stowarzyszenia
– Sławka Wierzcholskiego jako Polski Dzień Bluesa.
B.B.King był muzykiem, który wprowadził - blues - lokalnie powstały na południu USA
na przełomie XIX i XX wieku gatunek muzyczny do światowego mainstreamu muzycznego
w istotny sposób współtworząc rozwój muzyki popularnej drugiej połowy XX wieku
i współcześnie. Jest najbardziej identyfikowanym i utożsamianym z bluesem Artystą.

Wydanie płyty B.B.KING TRIBUTE nastąpi 16 września 2015 w dniu 90-tych
urodzin B.B.Kinga – w dniu obchodzonym od 10 lat jako Polski Dzień Bluesa.
Płyta ma charakter symboliczny, kolekcjonerski i nie jest przeznaczona
do powszechnej, publicznej komercyjnej dystrybucji.
Płyta zostanie wytłoczona w limitowanej ilości 1.000 szt.

Patronat Medialny nad płytą sprawują:
- Polskie Stowarzyszenie Bluesowe - stowarzyszenie muzyczne non-profit
- Twój Blues - jedyny kwartalnik w całości poświęcony bluesowi wydawany w Polsce
- Baobab - radio internetowe redaktora Jana Chojnackiego
- Gitarzysta - magazyn muzyków
Płyta zawiera łącznie trzynaście utworów z repertuaru B.B.Kinga (o łącznym czasie trwania
ponad 70 min.) w tym kilka znanych kompozycji, ale głównie są to utwory mniej popularne.

Zaproszonym gościom - gitarzystom towarzyszy grupa: Dr Blues - B.B.KING TRIBUTE
utworzona latem 2014 roku przez Krzysztofa „Dr Blues” Rybarczyka - wielkiego miłośnika
B.B.Kinga , obecnie prezesa Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego, a także jedynego muzyka
z Polski uhonorowanego przyjęciem do grona amerykańskiej Blues Hall Of Fame z Chicago.

Do realizacji płyty - B.B.KING TRIBUTE - w hołdzie Królowi Bluesa - zaproszono
najbardziej aktywnych, uznanych i wyjątkowych gitarzystów z szeroko pojętego
kręgu bluesa działających od lat w naszym kraju i mających znaczący wkład
w jego popularyzację /zob. projekt okładki na str. 1/.
Każdy z zaproszonych gości zagrał w jednym utworze z repertuaru Mistrza.
We wszystkich utworach śpiewa Krzysztof „Dr Blues” Rybarczyk,
który jest także pomysłodawcą oraz producentem muzycznym tego wydawnictwa
(z wyjątkiem pierwszego, w którym partie wokalną wykonuje Niki Buzz - afroamerykanin z USA).

Zespołem towarzyszącym jest grupa: Dr Blues – B.B.KING TRIBUTE w składzie:
Krzysztof „Dr Blues” Rybarczyk - śpiew, gitara
Tomasz Orłowski - trąbka
Karol Wieczorek - saksofon tenorowy
Jacek Prokopowicz - organy Hammonda
Jacek Winkiel - instrumenty klawiszowe
Łukasz Chojnacki - gitara basowa
Mariusz „Bobek” Bobkowski - perkusja
udział wzięli także goście specjalni:
Ania Polowczyk - śpiew
Marcin Kajper - saksofon tenorowy i barytonowy
Piotr Kałużny - instrumenty klawiszowe
Joanna Dudkowska - bass guitar
Gospel Joy - chór gospel

Wszyscy muzycy biorą udział w projekcie bez pobierania honorariów
oddając wspólnie hołd jednemu z największych muzyków świata.

Płyta wydana jest przez niezależne wydawnictwo płytowe Flower Records
/pod nr katalogowym FCD 050/ zajmujące się od kilkunastu lat wydawaniem płyt CD
z kręgu bluesa w Polsce. Płyta zostanie rozprowadzona jako wyjątkowe dzieło upamiętniające
Króla Bluesa - w mediach, wśród dziennikarzy muzycznych oraz w polskim i międzynarodowym
środowisku bluesowym. Będzie szczególnym świadectwem zainteresowania bluesem
w naszym kraju - na arenie międzynarodowej.

Część nakładu zostanie dołączona do jesiennego wydania kwartalnika Twój Blues
/dla prenumeratorów/.
Polskie Stowarzyszenie Bluesowe dołoży wszelkich starań,
aby płyta B.B.KING TRIBUTE – w hołdzie Królowi Bluesa
stała się znaczącą pozycją wydawniczą o unikatowym, kolekcjonerskim charakterze.

