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Velkommen til
Sementblues 2017!
Kjøpsvik Bluesklubb har gleden av å ønske
deg velkommen til den 9. Sementbluesfestivalen i Kjøpsvik.
Vi skal gjøre alt vi kan for at du skal få en topp festivalopplevelse, og vi ser fram til å møtes i Kjøpsvik.
Under årets festival vil det bli laget et eget markedsområde med salgsboder. Dette starter i kirken hvor årets festival
kunstner Terje Skogekker holder til, og går ned til torgområdet.
Her blir veien sperret for biltrafikk.
Under årets festival vil matservering være mulig å på Kroa
Di, Pompel og Pilt en nyåpnet kaffebar og Stetind hotell.
Årets vikingpris vil bli delt ut i teltet på lørdag formiddag.
Her vil også den lokale kultur og musikk skolen underholde.
Årets festival inneholder 80% blues og en liten dose pop/rock.
Torsdag 20. juni startet årets bluesfestival med kirkekonsert. Artistene er Rita Engedalen, Margit Bakken og Lisa
Lystam.
Resten av årets konserter vil bli holdt på torget i teltet og
Kroa Di.
Kjøpsvik Bluesklubb ønsker med dette å takke musikere,
frivillige, våre trofaste og arbeidsomme medlemmer og sist
men ikke mins alle dere som kommer som gjester på Sementbluesen.
I lag får vi dette til å bli en kjempehappening i bluesens navn.
Ta vare på hverandre og nyt musikken, atmosfæren, naturen
og folket.
Styret.

Sementblues jobber for å fremme blues musikken og dens historie. Festivalen vil fra og med 2017 sette fokus på artister som har påvirket, utviklet og skapt seg et navn blant blueskjennere
og blues fans. Mange av disse blueslegendene har senere påvirket artister innenfor ulike sjangere. Den første legenden i dette prosjektet ble en populær slide gitarist og sanger med et
unikt lydbilde. Med to gitarer og et trommesett låt det rått og skranglete og han ble veldig populær blant datidens ungdommer. På årets Sementblues blir det en ”Tribute konsert” på lørdag
med artisten Guy Verlinde and his Houserockers. Den konserten avholdes på vår backporch scene som gir den rette stemningen til konserten.
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HOUND DOG TAYLOR: 1915-1975
Født navn: Theodore Roosevelt Taylor
Født: 12. april 1915 Natchez, MS, USA
Død: 17 desember 1975 i Chicago, IL, USA
Var musikalsk aktiv mellom 1950 til 1975.
DE FØRSTE ÅR
Hound Dog Taylor ble født Theodore Roosevelt Taylor, oppkalt etter den amerikanske presidenten. Han
ble født med seks fingre på hver hånd og vokste opp
i Mississippi deltaet under harde kår. Historien sier
at han ble utkastet hjemme av sin stefar da han var 9
år gammel og måtte flytte til sin eldre søster. Denne
historien er ikke offisielt bekreftet.
Det første instrumentet Taylor lærte å spille
som barn var ikke gitar, men piano. Han plukket opp
gitaren i tenårene men begynte ikke å spille seriøst
før han var 21 år. På den tiden reiste han og spilte over
hele deltaet, både gitar og piano. Taylor dukket opp
et par ganger på det legendariske King Biscuit,radio
show i West Helena, Arkansas. Dette showet ble
ledet av ingen andre enn munnspill legenden, Sonny
Boy Williamson II. Taylor var damenes mann og i 1942
ble han jaget ut av Mississippi etter en affære med en
hvit kvinne. Han satte i stedet kursen mot Chicago og
så seg aldri tilbake. Her begynte han i vanlig arbeid og
spilte litt gitar om kveldene på klubbene i byen. I 1957
jobbet han på med å bygge TV skap men bestemte
seg i stedet for å bli en 100 % blues musiker. Han
begynte å legge om spillestilen til mer slide spilling
og man mener dette skyldes at han oppdaget artisten
Elmore James.
Taylor fikk tidlig sine lokale fans som følger av
noen ville konserter i byen. Sittende på en klappstol
med røyken i munnen, spillende på gitar og oppfordret publikum til å danse, slik fikk han et godt rykte på
seg. Han ble en av Chicagos mest elskede blues utøvere og en favoritt på både sør og vestsiden av byen.
Det var på denne tiden at han plukket opp navnet
"Hound Dog". Han var i en klubb en natt og sjekket opp
et par kvinner når en venn kalte ham ”en jakthund ”
fordi han alltid var på jakt etter kvinner. Det var også
rundt denne tiden en beruset Hound Doug Taylor skar
av seg den 6. finger på høyrehanden.
EGET BAND & PLATEUTGIVELSER OG SUKSESS:
Hound Dog Taylor fikk et legendarisk band men det
tok tid før bandet kom på plass. I 1959 spilte Taylor
på en klubb i på vestsiden og en gitarist som heter
Brewer Phillips (også født i Mississippi) spilte med

Hound Dog for første gang. De to ble raskt venner og
Phillips ble den andre gitaristen i bandet.
I 1960 innspilte Taylor sin første singel, "Baby Is
Coming Home" / "Take Five". Singelen ble ingen suksess utenfor Chicago. I 1962 kom hans andre singel,
"Christine" / "Alley Music" utgitt av Firma Records, og
deretter i 1967 en tredje singel for Checker, "Watch
Out" / "Down Home" kom ut. Men ingen av låtene fikk
særlig suksess.
I 1965 fikk Taylor ny trommeslager og det legendariske HOUSEROCEKRS ble komplett. Trommeslager
Ted Harvey møtte Taylor i Elmore James begravelse i

1963 og de blir enige om at han skal spille med Taylor.
Med Ted på trommer hørtes de ut som et større
band. De spilte høyt og Hound Dog Taylor lagde en
forvrenging på gitaren som ingen andre kunne klare.
Mye takket være hjemmelagede gitarforsterkere.
Taylor var en begavet gitarist og på sitt lykkeligste
når han spilte konserter. Bandet øvde aldri og spilte
sjelden konserter før de hadde konsumert en stor
mengde alkohol. De kunne spille opp til 6 timers
lange konserter!
I 1969 kom endelig endringen som fikk fart på karrieren til Taylor. Han møtte Bruce Iglauer som jobbet for
Delmark records. Bruce ble stor fan av Taylors musikk
og prøvde å få sin sjef til å signere Taylor for selskapet.

3

Men de var ikke interessert og i rein skuffelse (og med
oppsparte midler) spilte Bruce Iglauer inn en plate med
Hound Dog Taylor på egen hånd. Og dermed så det
legendariske plateselskapet, Alligator records, dagens
lys. Den første platen ble innspilt ”live” i studio i løpet
av to netter i 1971. Hound Dog brukte sin $ 50 japanske
elektriske gitar og Sears Roebuck forsterkere med
sprukne høyttalere på dette opptaket. Platen ble
trykket i 1000 eksemplarer og innen et år var albumet
med tittelen Hound Dog Taylor og HouseRockers, det
mestselgende bluesalbum. På denne platen finnes
hans signatur låt, "Give Me Back My Wig".
Hound Dog Taylor and his HouseRockers begynte å
turnere i USA og fikk mange nye fans. Deretter ble det
turné i Australia og New Zealand men uten at showet
endret seg. Her var det gamle billige Japanske gitarer
og ingen tradisjonell bassist. Det var uansett ingen
bassist som kunne holde følge med ham! Hound Dog
Taylors andre album, ”Natural Boogie” ble utgitt i 1973
med samme stil og samme produksjon men dog litt
endret lydbilde. Hound Dog selv likte dette albumet
bedre at hans første og albumet fikk mer positive
anmeldelser.
NEDTUREN
I begynnelsen av 1975 ble det bestemt å spille inn et
live album fra en konsert. Hound Dog var på høyden
av sin suksess og begynte å få bedre spillejobber.
Musikken solgte enda mer men ting gikk fra suksess til
katastrofe. Selv om Taylor og Phillips var nære venner
hadde de hatt mange kamper opp igjennom årene.
En dag i mai 1975 var Phillips på besøk hos Taylor. De
drakk mye alkohol og det hele endte med en skikkelig
slåsskamp. Hound Dog forlot rommet og kom tilbake
med et skytevåpen. Han skjøt Phillips i underarmen og
benet. Phillips overlevde og anmeldte forholdet som
drapsforsøk. Men Taylor var en stor røyker og alkoholmisbruker og var nå meget syk. Han hadde lungekreft
og var døende. I stedet for rettssak ble han innlagt på
sykehuset. På dødsleiet fikk Taylor sitt ønske oppfylt,
Phillips kom og tilga ham for skytingen. Dagen etter,
17. desember 1975 døde Taylor. Året etter ble Live
albumet, ”Beware The Dog” utgitt på Alligator records
og regnes som et av de beste konsertalbum innenfor
bluesmusikken.
Brewer Phillips døde i 1999 og Ted Harvey gikk bort
i oktober- 2016. Musikken lever videre og vi avslutter
med Hound Dog Taylors egen beskrivelse av seg selv;
"When I die, they'll say 'he couldn't play shit, but
he sure made it sound good!".
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Vi har mange forespørsler på tidligere festivalskjorter og
selger ut det vi har på lager.
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MEMO GONZALEZ & THE
BLUESCASTERS

HANS THEESSINK

NINE BELOW ZERO
MARK FELTHAM &
DENNIS GREAVES DUO
ANGELA BROWN
HONEYBOY SLIM & THE
BAD HABBITS
B.B & THE BLUESSHACKS
RATAPAKK
www.sementblues.com

BILLETTER - SEMENTBLUES 2017

Det er ingen mulighet for å forhåndsreservere billetter via email, slik som tidligere år.
Billetter MÅ kjøpes på nett gjennom HOOPLA og veksles inn i armbånd ved innslipp.
Nettbillett for kirkekonsert kan Scannes/leveres direkte ved innslipp i kirka.
Billettsalget på nett stanser 16. juli kl. 24:00.
Eventuelle restbilletter selges fra festivalkontoret fra mandag 17. juli til torsdag 20. juli til betydelig forhøyet pris.
Nettbilletter kan byttes mot armbånd i samme tidsrom, samt ved innslipp.
Billettpriser:
Torsdag 20. juli
Kirkekonsert, nettpris kr. 275,- 			
(kr. 325,- etter 16. juli)
Kickoff Sementblues, Kroa Di, nettpris kr. 220,( kr. 250,- etter 16. juli)
Fredag 21. juliDagpass fredag, nettpris kr. 680,- 			
(Inngang alle scener fredag)

(kr. 750,- etter 16. juli)

Lørdag 22. juli
Dagpass lørdag, nettpris kr. 785,- 			
(Inngang alle scener lørdag)

(kr. 850,- etter 16. juli)

Familiearr. Lørdag 11 – 18, nettpris kr. 120,- (samme pris etter 16. juli)
(For de som ikke har dagpass eller festivalpass)
Festivalpass, nettpris kr. 1245,- 			
(Inngang alle scener fredag og lørdag)

(kr. 1400,- etter 16. juli)

Alle billettpriser er inklusive avgift. Billetter refunderes ikke ! https://sementblues.hoopla.no/sales/sementblues/
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VI TREFFES
PÅ SEMENTBLUES

LYKKE TIL MED ÅRETS
FESTIVAL!
Tysfjord kommune gratulerer med at den 9 internasjonale bluesfestival er på
plass! Festivalen har blitt et varemerke på høy kvalitet som legges merke til
ut over Norges grenser. Festivalen er et høydepunkt som skaper stor entusiasme og positivitet. Tysfjord er en flott kommune, og bluesfestivalen gjør at
mange kommer og får se Tysfjord og Kjøpsvik fra sin beste side. Høye fjell,
vakre fjorder og bluesfestival er en flott kombinasjon som skaper samhold og
bygger gode relasjoner. Tysfjord kommune er stolt over arrangørene som legger ned et betydelig arbeid for å få festivalen på plass. Det ligger utallige dugnadstimer bak. Tysfjord kommune ønsker lykke til med bluesfestivalen 2017!
Varrudagáj - Med vennlig hilsen
Tor Asgeir Johansen - Ordfører, Tysfjord kommune

SEMENTBLUESPROSJEKTET:

BLUESENS
HISTORIE
Vi har startet på et spennende prosjekt som skal
forsøke å vise bluesens historie og sjangerens
påvirkning av moderne musikk. Prosjektet er todelt
med store og flotte bannere som skal henge på innsiden av festivalteltet samt et informativt hefte som
skal følge bannerne.
Bannerne viser ulike stilartene i bluesmusikken og
artister som har satt sitt preg på sjangerne. 11 bannere blir ferdige til Sementblues 2017. Disse dekker
bluesens opprinnelse fra 1920 tallet og fremover til
1960 tallet. Blues stiler som Piedmont blues, Delta
blues og Hill Country blues vil være representert på
årets bannere. Blueshistorien er omfattende og det
er utfordrende å finne de rette artistene på de rette
bannere. Vi skal også innom rock "n" roll musikkens
opprinnelse og vi må selvfølgelig innom den britiske
bluesen som er opphavet til dagens rock musikk.
Videre til skandinavisk blues og selvfølgelig skal vi

innom New Orleans blues, Soul musikken, Chicago
blues, Texas blues, munnspill blues, Jump blues,
Piano blues, Slide blues, Swamp blues, Doo Woop,
Chess records, Sun Records, og bluesgitarister som
har satt sitt preg på sjangeren.
Del to av prosjektet er å få laget et informativt
hefte som skal følge disse bannerne. Her blir det mer
inngående informasjon om sjangeren.den enkelte
artist, cd forslag og annen informasjon. Dette er et
omfattende og kostbart prosjekt som må planlegges
over tid. Vi satser på å få alle bannere ferdige før vi
starter på informasjonsheftet.

Med dette prosjektet ønsker vi å ta vare på
bluesmusikkens unike historie og samtidig forsøke
å vise den yngre generasjonen hvilken stor
påvirkning blues har hatt på dagens rock musikk.
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NICO DUPORTAL &
HIS RHYTHM DUDES

Sementblues presenterer en godbit for elskere av 50`s
swing, rhythm & blues og litt rock and roll. Bandet har aldri
vært i Norge og vi var først ute med en booking i beste
Sementblues ånd.
Rockin 'Rhythm & Blues er riktig beskrivelse av
musikken til frontmann, gitarist og vokalist Nico Duportal. Nico bruker hele spekteret av de dype røttene til den
Afro-amerikansk musikken. Han spiller noe av den fineste,
tidlige Rhythm 'n blues i vår tids Europa.
Ivrige dansere og lidenskapelige musikkelskere danner
grunnlaget for Nico Duportal & His Rhythm Dudes når
de spiller for utsolgte hus i hele Europa. Bandets mål er
å hele tiden skaffe nye fans og få folk til å danse. Blues
legender som Johnny Guitar Watson, Little Richard, Ike
Turner, The Staple Singers og BB King er noen av Nico`s
helter og gir han inspirasjon i sin egen musikk.
Nico Duportal & His Rhythm Dudes har vært backing
band for mange gode internasjonale blues artister. Vi
nevner Big Jay McNeely, Lynwood Slim, Mitch Woods,
Wanda Jackson,Junior Watson og det nye stjerneskuddet,
Jai Malano.
PÅ grunn av bandets gode renommé har de fått spille
over hele verden. De har spilt på de største blues & rockabilly festivaler i Belgia, Holland, Tyskland, Luxembourg,
Skottland, England, Skandinavia, Spania, USA, Australia
og Italia.
Nico og bandet har utgitt flere cd plater. Hans siste
kom like før jul og heter, ”Dealing With My Blues”
Vi garanterer Swing fest i teltet på årets Sementblues.
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WB
&
THE
MERCENARIES
ROOTS ROCK & ROCKABILLY BLUES

Walter BROES er godt kjent for Sementblues publikum for sine
opptredener med det legendariske bandet The Seatsniffers. Der
var han sanger, låtskriver og gitarist med stor pondus. Bandet ble
mektig populær og turnerte over hele verden fra 1995 – 2012. Da
var eventyret over og opp av asken kom et nytt prosjekt, WB &
The Mercenaries.
Dette bandet spiller en miks av roots rock & rockabilly blues
og minner til tider om det gamle The Seatsniffers, dog med en
litt mer rockete stil. Vi snakker om en miks av The Cramps, Los
Lobos, Louis Jordan og Dwight Yoakam!
Walter Broes er tilbake i trioformat med Lieven Declerq på
trommer og Clark Kenis på ståbass. De utga et debut album i
oktober 2016 med tittelen, ”Movin` Up”.

LIGHTNIN MALCOLM

Direkte fra Mississippi deltaet kommer denne unge mannen. Han har
gjort seg bemerket på blueskartet med sin egen stil. Malcolm regnes
som en moderne brobygger mellom den yngre rock generasjonen og den
eldre tradisjonelle generasjonen.
Til Sementblues kommer han med sitt “One Man Band” prosjekt og vi
lover en unik reise innenfor Hill Country bluesen med en god miks av
andre stilarter underveis i konserten.
HILL COUNTRY BLUES MØTER ROCK
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CHRIS THOMPSON
EX-VOKALIST I MANFRED MANN`S EARTH BAND

Chris Thompson var vokalist og frontfigur i det legendariske bandet «Manfred Mann’s Earth Band», et av
70-tallets største band. På reportoaret står selvfølgelig
en rekke Manfred Mann-klassikere. Superhits som
«Davy’s On The Road Again», «Blinded By The Light»,
«Mighty Quinn», «For You», «Questions» og «Spirits in
the Night” er låter som fortsatt nesten daglig er å høre
på norske radiokanaler. Men selv om Chris Thompson
forlot Manfred Mann’s Earth Band etter åtte album i
1978 var ikke hans tid som kirsebærspiser blant rockeliten over. Låta ”You`re the Voice” som han opprinnelig
skrev til John Farnham ble en verdenshit i 1989, og dette
er en låt som Chris fortsatt har med i sitt repertoar.
Allerede før Mads Eriksen ga ut sin første soloplate
i januar 1990, hadde det anerkjente magasinet Guitar
Player profilert den norske gitaristen med en panegyrisk omtale. Albumet ”Journey” fikk blendende kritikker i
samme magasin, og de omtalte supergitaristen som en
krysning mellom Eddie Van Halen og Joe Satriani.
CHRIS THOMPSON & MADS ERIKSEN BAND:
Chris Thompson (vokal), Mads Eriksen (gitar), Zsolt
Meszaros (trommer/perc.), Frank Hovland (bass),
Gunnar Bjelland (synth/tangenter)

VI ER SAMARBEIDS PARTNER MED SEMENTBLUES
OG ØNSKER LYKKE TIL MED FESTIVALEN.
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DAMER I BLUES
Historikk og musikalske juveler fra noen av de kvinnelige blueslegendene,fremføres av Rita & Margit i en nær
og akustisk konsert.
”Damer i Blues” har gjennom 13 år på veien bygget seg opp
til å bli et av Norges mest populære musikkprosjekter.
Rita Engedalen og Margit Bakken har gitt ut kritikerroste og prisvinnende album under egne navn og i 2012 ga
duoen ut sitt første album i sammen.
Albumet «Broken Soul Blues» høstet mange
«femmere» på terningen og fikk flotte anmeldelser.
Rita og Margit har de siste årene hatt mange konserter
sammen, der de viktige kvinnene i bluesens historie hedres.
Duoen er svært opptatt av å formidle det sterke budskapet om bluesdamene som i sin tid både skrev, spilte og
sang låter, men som ikke fikk friheten til å formidle dette
ut til folket.
Rita og Margit traff hverandre under prosjektet
«Bluesen Tøffe Damer» ført i pennen av Kristin Berglund
(2003) og etter den tid, har de to ”bluessøstrene” fulgt

hverandre tett og opptrådt på utallige musikk scener.
I sine konserter fremfører de et knippe av sine egne
låter, samt ukjente og kjente låter fra noen av damene
som har markert seg sterkt innenfor blues, folk, soul,
gospel og hillcountryblues.
Janis Joplin, Jessie Mae Hemphill, Memphis Minnie, Ida
Cox, Big Mama Thornton, Bessie Smith, Elizabeth Cotten
og ikke minst Kristin Berglund, er noen av damene som får
sin velfortjente hyllest i løpet av en konsert.
Rita og Margit håndterer gitarene selv og spiller på
hverandres stemmer, som for øvrig utfyller hverandre
usedvanlig godt…
Damer i Blues har i løpet av sine år på veien besøkt
små og store scener i både inn og utland.
Duoen har uten tvil fått en sterk posisjon i bluesmiljøet og i tillegg til en rekke konserter her hjemme, har de
besøkt festivaler i både Sverige, Finland, Sveits, Italia og
Tyskland. Alt tyder på at utenlandske festivaler også har
fått øynene opp for denne duoen.

Sommeren 2015 stod Damer i Blues på scenen i Clarksdale Mississippi på den legendariske festivalen “Sunflower River Blues & Gospel Festival»
Duoen holdt to konserter og fikk en varm mottagelse i
«bluesens vugge» Mississippi.
Med stolthet kan vi også fortelle at Rita Engedalen
har mottatt mange «høyt hengende» priser for sitt
musikalske arbeid og sine musikalske prestasjoner gjennom årene! Under Notodden Bluesfestival i sommer, fikk
hun en velfortjent en stjerne lagt ned på Notodden’s egen
«Blues Walk Of Fame».
• Spellemannspris i klassen for BLUES i 2006, for sitt
album «Heaven ain’t ready for me yet»
• Bluesprisen på Notodden Bluesfestival (2010)
• Rolf Gammleng prisen (2010)
• Kongsberg By sin Fortjenestemedalje (2011)
• Buskeruds Fylkeskunstnerpris (2012)
• Vinner av European Blues Challenge (2012)
• Innlemmet i Notodden’s «Blues Walk Of Fame» (2016)
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HOOK HERRERA

Denne mannen er en skatt for blues publikummet. I sin tid en
favoritt til Blues DJ, Geir Hovig i "Hovigs Hangar".
Født i USA og ble interessert i bluesmusikken gjennom artister som B.B King, Little Richard, Jimi Hendrix og soulsangeren
Donny Hathaway.
Mr. Herrera startet med å spille trekkspill! men etter hvert
kom gitaren inn og inspirert av Muddy Waters og Peter Green
begynte han å utforske instrumentet. Reint tilfeldig så han en
eldre mann spille munnspill og dermed begynte han og utforske
munnspillets muligheter. Multitalentet var født.
Han begynte å spille på gata, i garasjen og på jammer der
blues ble fremført. Blues ble retningen for Hook Herrera. Etter
militæret havnet han i Austin sammen med blant andre Kim
Wilson, Jimmy Rogers, Buddy Guy, Luther Tucker, Bonnie Rait,
Hubert Sumlin og mange andre store artister innen bluesmusikken.
Han har spilt med Greg Allmann Band og Gov`t Mule og han
spilte munnspill i bandet til Richie Sambora. (90 tallet) Hook var
også medlem i bandet til Warren Haynes. Han har vært gjest på
mange konserter med Willy De Ville og artistrekken er lang på
samarbeidsprosjekter. Hook Herreras liste er utrolig og han er
mye brukt som gjesteartist og har stor respekt i det internasjonale musikkmiljøet.
Hook Herrera har utgitt flere cd plater. Hans siste, "No Matter What i do" har fått strålende kritikker. Her medvirker blant
annet blues stjernegitarist, Junior Watson.
Til Sementblues kommer han med backing band bestående av
Svenske musikere. Vi får blant annet gjensyn med Gøran Svenningsson (The Instigators) på gitar.
www.hookherrera.net

Åpningstid i kaffebaren : 09:00 - 02:30. Her selges Baguetter,
hamburgere og lapskaus. Øl og vin fra kl. 11:00 - 02:30.
Uteservering.
Etter stengetid selges det burgere og lapskaus
fra uteserveringen så lenge det er folk som er sultne :-)
Velkommen til ei flott helg i god Sementbluesånd !
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VIDAR BUSK & DANIEL ERIKSEN
Når gitarvirtuos Vidar Busk og bottleneck-gitarist Daniel Eriksen slår
seg sammen, blir det en heksegryte av blues, vintage rock ‘n roll og
soul. Utstyrt med dobro, barytonstrenger, trampeboks og et repertoar
bestående av blueshistoriens godbiter, samt egne låter fra Busk og
Eriksens respektive diskografier, leverer gitaristene et helaftens show
du sent vil glemme.
Vidar Busk dro til USA som 15-åring for å spille med den amerikanske
artisten Rock Bottom. Her utviklet han en enorm teknikk og rutine som
livemusiker. Busk har mange album på samvittigheten og har mottatt
Spellemannsprisen to ganger, samt Notodden Bluesfestivals Bluespris
og Telemark Fylkeskommunes Kulturpris. Busk regnes i dag som en av
Norges fremste gitarister og er konstant på turné med mye god musikk
i bagasjen.
Daniel Eriksen har, gjennom omfattende turnering og knallhardt arbeid,
opparbeidet seg et rykte som en fremragende slidegitarist. Han har
turnert flere kontinenter med sin blanding av svingende deltablues og
dampende New Orleans-rytmer. Debutplaten ”Ya Ya” kom i 2006 og
fikk flotte kritikker. Oppfølgeren ”Muddy Days” ble sluppet i 2010 og
befestet hans rykte som en solid bluesartist med noe å melde. Sammen
med Stig Sjøstrøm, ga han i 2013 ut mini-albumet “Grey Goose: A Tribute
To Leadbelly”.

Åpningstider festivalkontoret
Festivalkontoret ligger like på siden av festivalteltet.
Slik det har gjort i alle år.
Åpningstider:
Mandag 17. juli:
Tirsdag 18. jul :
Onsdag 19. juli:
Torsdag 20. juli:
Fredag 21. juli :
Lørdag 22. juli:

Klokken 17:00 – 20:00
Klokken 17:00 – 20:00
Klokken 17:00 – 20:00
Klokken 12:00 – 18:00
Klokken 12:00 – 01:30
Klokken 10:00 – 01:30

Det selges billetter ved inngangen av festivalteltet etter klokken 0130 fredag og lørdag.

Ting du kan gjøre på festival kontoret:

KJØPSVIK

* Hente og betale forhåndsbestilte konsertbilletter
* Kjøpe festivalpass.
* Kjøpe enkeltbillett til kirkekonserten.
* Kjøpe festival t-skjorte
* Kjøpe eldre utgaver av festival skjorter.
* Få informasjon om festivalen
* Kjøpe artist cd plater og annen merchandice fra festival artistene.
* Akreditering til festivalen.
* Hente VIP billetter
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RON HACKER

& THE HACKSAWS
"The first time I got the blues, I mean really got the blues,
was in 1956. A friend and I got caught breaking into parking
meters. I was eleven - he was twelve. Off we went to the
juvenile center. The counselors in the center were young
Afro-Americans in their twenties and they loved their music,
like young dudes do. In '56 their music was Elmore James,
Howlin' Wolf, Muddy Waters, B.B. King, Jimmy Reed. I fell in
love with the music and it's been a part of my life since then.
As I've gotten older I've tried to concentrate more on playing
the Blues than living them."

- Ron Hacker

Etter å ha lært seg å spille gitar møtte Ron blues legenden, Yank Rachell.
Han var partner med en annen legende, Sleepy John Estes. YAnk lærte
Ron den ekte Delta bluesen og de ble venner for livet i den prosessen.
Ron har tilbrakt mesteparten av sitt artist liv i Bay Area, San Francisco. Han satte sammen sitt back up band, ”The Hacksaws” og begynte å
spille klubbene og festivalene i området. De fikk raskt et godt rykte på
seg som et knalltøft konsertband. Ron spilte på Monterey Jazz Festival, San Francisco Blues Festival, Marin County Blues Festival og Long
Beach Blues Festival. Han har også turnert mye i Europa og spilt på
store festivaler i Belgia, Danmark, Frankrike, Holland, Tyskland og Norge.
Ron Hacker har laget ni album der albumet, ”Backdoor Man” ble hans
store internasjonale gjennombrudd. I 2006 spilte han slide gitar på Tom
Waits Grammynominerte plate, ”Orphans”. Tom ga Ron Hacker tilnavnet,
”White Trash Blues Man”. Det ble også tittelen på Rons biografi.
Ron Hacker har vært mye i Norge og er særdeles populær i Nord
Norge. Sementblues er glad for at han er tilbake etter mange års fravær.
Nå har han flyttet til New Orleans og utga en ny plate som heter,”Goin`
Down Howlin`.
Spillested: Backporch Scenen - Fredag 21 juli og Lørdag 22 Juli
www.ronhacker.com

FESTIVAL-LOTTERI

Cigarbox med årets artisters signatur

Verdi : 8000.Hound Dog Taylor pakke med verdi 2500.1 stk festivalskjorte med verdi 250.Pris pr. lodd = 50.Trekkes under festivalen
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LISA LYSTAM FAMILY BAND

Dette bandet er for tiden Sveriges mest populære blues
band. Ingen spiller og turnerer så mye som dem. Fra det
helt ukjente dukket plutselig Lisa Lystam og hennes
”familie” opp, satte foten ned og tok Sverige med storm.
De kom inn i bluesmiljøet og ble det unge friske pustet
sjangeren trenger. Nå er de Sveriges mest bookede
blues- og rootsband og har også etablert seg på de
store europeiske festivalene. Bandet komme endelig til
Sementblues og vi er sikre på at Lisa Lystam Family Band
blir en stor suksess og at de vil bli like populære i Norge
som i Sverige. Peps Persson, Bluebirds, The Instigators
og Sven Zetterberg har skapt gode tradisjoner for svensk
blues i Norge. Nå kommer Lisa Lystam Family Band som
representanter for en helt ny og yngre generasjon svenske bluesartister.
Bandet fremfører først og fremst eget materiale men en
og annen klassiker fra blueshistorien dukker alltid opp på
konsertene. ”Vi försöker ta bluesen till vår generation och
se den från vårt perspektiv” Bandet består av Lisa Lystam
(vokal, munnspill), Fredrik Karlsson (gitar), Matte Gustafsson (gitar), Mikael Fall (munnspill) Johan Sund (bass)
og Patrik Thelin (trommer),
Hjemmeside: http://www.lisalystam.se/
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GUY VERLINDE &
HIS HOUSEROCKERS

Sementblues festivalen ønsker å sette fokus på blueslegender som har
påvirket og utviklet bluesmusikken. Årets artist er Hound Dog Taylor.
(1915-1975) I den forbindelse skal vi ha en konsert der vi hyller mannen og
musikken. Til å gjøre dette har vi booket en artist som spiller og låter som
Hound Dog Taylor.
Guy Verlinde (tidligere Lightnin` Guy) er en av Belgias mest anerkjente
bluesartister. Han utga i 2011 et tribute album til Hound Dog Taylor som
har satt sine spor blant bluesfans. Guy Verlind and his Houserockers
bruker samme oppsett på scenen som Hound Dog Taylor. Det betyr to gitarer og et tommesett. Altså ingen bassgitar. Og lyden til Guy &amp; Co
er like rå, tøff og rocka som originalen. Her blir det slide gitar for alle pengene. Guy og bandet har nettopp sluppet en ny cd, ”How, How,How” som
er i samme stil som Hound Dog Taylor, denne gangen med selvskrevne
låter.
Når Guy Verlinde and his Houserockers entrer scenen betyr det et vilt
show med høy energi. Old School Chicago blues av beste merke. Vi aner
at gamle far (Hound Dog Taylor) sitter i den himmelske blues bar og
nikker anerkjennende til det han hører fra Kjøpsvik!
Hound Dog Taylor om seg selv;
“When I die, they´ll say he couldnt play
shit, but he sure made it sound good!"

Monas Renhold
Det meste innen renhold!
Hovedveien 56
8590 Kjøpsvik
Mobil 977 00 809
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WINTHERS BLUE GROOVE
Etter å ha levert stødige og svingende beats i en som
trommis i blant annet Snekker Nilsen Blues Band og GB
Blues Express, ble Winthers Blue Groove dannet etter
initiativ av shuffle spesialisten Per Øyvind Winther. Mr
Winther, som har vært en aktiv bluesmusiker i en årrekke,
har i tillegg til de nevnte band også opplevd å få opptre som
trommeslager sammen med munnspillvirtousen fra Texas,
Greg Izor. I hele sitt aktive musikerliv har blues stått sentralt
hos Per Øyvind, og han har i særlig grad latt seg inspirere av
dyktige vokalister som BB King, Colin James, og ikke minst
Sven Zetterberg.
Med en forkjærlighet for sangformidling og gode
vokalprestasjoner utviklet han over tid et stadig sterkere
ønske om også få utnyttet sine vokalmessige styrker. Samtidig var det overhodet ikke fristende å legge trommestikkene i skuffa. Når tiden var moden tok han derfor sikte
på å gjøre som en av sine inspirasjonskilder, legendariske
Levon Helm fra the Band. Per Øyvind gjør således noe en
ikke ser for ofte, nemlig det å kombinere drivende rytmisk
trommespill med kraftig og sjelfull vokal. Hvordan han
gjennomfører dette gjennom hele konserter er intet annet
enn imponerende.
Med en klar visjon tok Winther kontakt med et par gamle
kamerater. Gitarist Tore Præsteng Thuen hadde i likhet med

Winther også drevet med blues i mange år, og de to møtte
hverandre tidlig på 90-tallet mens Thuen var aktiv med sitt
band Thuens Bluesmobile. På den tiden var bluesmiliøet
i Troms på topp med aktive bluesklubber både i Tromsø
og på Finnsnes, og Thuen og Winther hadde flere ganger
gleden av å dele scene.
Som musiker og gitarist har Thuen en inderlig interesse og
respekt for blues i alle mulige fasetter, og har hele tiden hatt
et ønske om å virkelig gå i dybden i musikkstilen og dens
sub-sjangere. Han har aldri noen sinne hatt tålmodighet
eller særlig interesse av å forsøke å kopiere noen bestemte
artister, og har således utviklet en egen gjenkjennelig stil og
sound, enten han spiller akustisk eller elektrisk, med eller
uten slide.
Den mangeårige kompisen Fred Jørgen Kampevoll var et
helt naturlig valg av bassist. Denne jordnære og trivelige
karen fra Senja ble sannsynligvis plassert bak en bass kort
tid etter fødselen. Oppvokst i en musikalsk familie ble han
tidlig krøket, og har reist både vidt og bredt med band i en
årrekke. Selv om Fred Jørgen ikke tidligere har spilt i rene
bluesband, tilfører han med sin sans for groove og timing,
et stødig og svingende grunnkomp. Kampevoll er en bassist
som tar samspillet seriøst, og er hele tiden på hugget for å
holde på nerven og drivet.

Etter å ha holdt på en tid som trio, fikk man greie på at
organisten Kjell Tore Nordli muligens var ledig for å hive
seg med i et bluesband. Kjell Tore ble spurt, og heldigvis
ble trioen til en kvartett. Det må bare sies. Nordli, ofte kalt
«orgelorakelet» eller «orgelguruen», er et kapittel for seg.
Her snakker vi talent helt utenom det vanlige, noe han
blant annet viste da han sammen med KORK fremførte en
Chic Corea medley på NRK etter kun få dagers øving. Med
solid kunnskap og dyktighet innen jazz, tilfører Kjell Tore
bandet spontanitet, virtuositet og ikke minst en solid dose
musikalsk humor. Heldigvis for bandet har jazzmannen Nordli dyp respekt for blues. Som han sier, er blues helt sentral
innen orgeljazz, og nevner inspirasjonskilder som Jimmy
McGriff, Jimmy Smith og Joey De Francesco.
Sammen har denne kvartetten etter hvert blitt en samspilt
og dynamisk enhet hvor improvisasjon og spontanitet er
sentrale element. Winthers Blue Groove ønsker å dyrke
spillegleden til fulle, elsker å spille for et lyttende og
musikalsk publikum, og bandet har et genuint ønske om å gi
folk en sterk og minneverdig live-opplevelse.

The 9th international sementblues festival • Kjøpsvik 20. - 23. july 2017
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FESTIVAL KUNSTNEREN
TERJE SKOGEKKER
Åpningstider:

Utstillingen blir i kirkeklubben sine lokaler i Kjøpsvik kirke.
Torsdag 20 juli åpner utstillingen kl 18.
Fredag, lørdag, søndag fra kl 11-18.

Terje Skogekker født i Hundholmen i Tysfjord i 1934. Oppvokst i Glomfjord. Bor nå i Larvik, er
pensjonert lektor. sterke bånd til kommunen vår .
Han viser frem sine oljemalerier under bluesfestivalen. Han malte mye for 25 år siden, men
først etter at han ble pensjonist, har han hatt tid til å ta opp igjen hobbyen. Bildene er stort sett
basert på bearbeiding av inntrykk fra Nordland. Utgangspunktet kan være konkrete fjellformasjoner, forlatte fiskevær, fiskeskøyter eller nordlyset.
Terje Skogekker maler oljemalerier. Mange av bildene til Terje har sterke fargekombinasjoner,
av og til trer de figurative motivene tydeligere frem.
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OS-Expressene AS i Narvik utfører dine
transportoppdrag på en effektiv,
sikker og varsom måte.

DETTE KAN VI TILBY...
• Transporttjenester
• Budtjenester
• Flytteoppdrag lokalt/nærområde
• Enkelt oppdrag
• Daglige turer over store deler av nordre Nordland og Troms

www.os-expressene.no
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SEMENTFABRIKKEN
I KJØPSVIK BLIR 100 ÅR I 2018!

Brygger nede i Pålholla. Oppe til høyre er muren der fabrikkens kontor
etter hvert ble bygd.30.11.2018.

"Gammellensmannen", Johan Kokaas sr. og kona Aagot ved grunnmuren til ei av arbeiderbrakkene i Kjøpsvik, 17.11.1918.
Utlån: Norcem AS/ Tysfjord lokalhistorielag

Fra industriutstillinga i Hellandbygget. Foto: JGS

Kai og provisorisk lagerhus nede i “Pålholla” i 1918, der sementfabrikken
etter hvert ble bygd mellom høsten 1918 og høsten 1920. Utlån: Norcem
AS / Tysfjord lokalhistorielag

Fra industriutstillinga
"Sprekk" i Hellandbygget.
Foto: JGS

30. oktober neste år fyller sementfabrikken hele 100 år!
Konstituerende generalforsamling i Nordland Portland
Cementfabrik A/S (NPC) satte da i gang litt av et industrieventyr på stedet Kjøpsvik, som var ei fiskerbondebygd
med noen få gårder, kirke og prestegård og et handelshus.
Industri var et totalt ukjent begrep for alle som bodde i hele
kommunen. De fleste av de som fikk arbeid under anleggsperioden, samt da ordinær drift kom i gang, var fiskere og
bønder i hovedsak fra kommunen.
Men med unntak av vintermånedene i mange av de
første driftsårene, samt et par måneder ved starten av 2.
verdenskrig, har likevel drifta av fabrikken vært kontinuerlig
i gang hele tida siden i 1920!

Da sementsekken var sydd
og veide hele 85 kg.

Johan Kokaas senior (se bilde av bysten som står
sentralt i Kjøpsvik sentrum), som ble ansatt som lensmann
i Tysfjord i 1904, viste tidlig stor interesse for kalksteinsforekomstene i og rundt Kjøpsvik. Etter mye forarbeid
over flere år, med analyser av kalksteinen, kartlegging av
forekomstene, oppkjøp av eiendommer, og ikke minst med
å skaffe nødvendig aksjekapital, lyktes man endelig med
etableringa.
En stor begivenhet var det sikkert da den første sementen ble brent den 14. november 1920!
De første årene var svært vanskelige driftsmessig,
spesielt økonomisk! Allerede 12 dager etter generalforsamlinga endret situasjonen seg nokså dramatisk for den unge

Sementsekk på 50 kg. Seinere
kom sekker med 40 kg, nå selges
sementen i 25 kg sekker.

bedriften fordi 1. verdenskrig sluttet 11. november 1918. For
nå begynte ei svært turbulent og vanskelig drift over nokså
mange år, med stadig mangel på penger, både til investeringer og drift. Etter hvert stabiliserte forholdene seg mer
– og bedriften er fullt oppegående i dag!
Nær hundre år etter oppstarten kan vi altså arrangere SEMENT-blues i Kjøpsvik – i sterk forvissning om at
sementfabrikken vil drive i mange, mange år ennå!
100års-feiringa i 2018 vil selvfølgelig bli markert også av
Kjøpsvik Bluesklubb!
John Gunnar Skogvold
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Hovedsponsor

Våre øvrige sponsorer og samarbeidspartnere:

MONA`S
RENHOLD

KJØPSVIK Trelast
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INDUSTRIVEIEN 8,
8590 KJØPSVIK - TLF. 911 81 715

VELKOMMEN TIL “SPREKK”
Velkommen til SPREKK – en utstilling om mangfoldige Tysfjord!
Når det er pause i bluesmusikken, kan du besøke Museum Nord –
Divtasvuodna/Tysfjord utstilling SPREKK i Hellandbygget i Kjøpsvik.
Her fortelles om hvordan Tysfjord og Kjøpsvik ble det samfunnet det er,
hvordan geografi og teknologiutvikling påvirket livet til folket her, og om
spenningene som preger kommunen. Hør historier om geologi, industri,
identitet og kultur. Og ikke glem å besøke isbjørnen i hans hule. SPREKK
er spennende og annerledes, bygget med lokal sement og kvarts. Det er
en utstilling Made in Tysfjord.
De som ønsker en ytterligere fordypning i Tysfjords historie,
kan besøke gjenstandssamling i Lensmannsgården, huset bak
Hellandbygget.
Museum Nord-Divtasvuodna/Tysfjord. Kjøpsvik.
Hellandbygget, Hovedveien 20.
Lensmannsgården, N.P.C.-veien 4.
Åpningstider (24.06.–30.07.2017):
Lørdag og søndag kl. 11.00 – 16.30
Priser:
Voksen kr. 40,Honnør/student kr. 30,Barn 6–16 år kr. 20,Barn under 6 år gratis
Gruppe per person kr. 30,- (min. 10 pers.)
Familiebillett kr. 100,- (2 voksne pluss 2 barn)
Gratis guiding.
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TRIVSEL I BLUESBYGDA
KJØPSVIK
“Trivsel i bygda” ble dannet på bakgrunn av at vi
opplevde at folk hadde et oppriktig ønske om å
gjøre gode ting for bygda si. Ideene var mange og
det ble ofte snakket om hva som kunne gjøres,
men i lang tid ble det kun med tankene og praten.
Vi som startet “Trivsel i bygda” har en felles forståelse og
mening om at vi har behov for å sette ting i et visst system
og at noen må være pådrivere for å dra i samme retning mot
et felles mål; Ei flott og levende bygd.
Prating var det nok av. Nå måtte det handles!
“Trivsel i bygda” har mange tanker, ideer og planer for
Kjøpsvik. Vi ønsker å gjøre bygda vår finere og bedre. Vi
ønsker å fokusere på utvikling og glede. Vi ønsker å få til
positive og trivselsfremmende tiltak for små og store,
unge og gamle. Derfor jobber vi aktivt med trivselstiltak på
mange områder.
Noen av disse er små og krever lite. Andre er så store at
det trengs større engasjement, planlegging og finansiering
som vi er avhengige av å få hjelp til av både kommunen og
det lokale næringslivet for å gjennomføre. Dette er ikke en
liten jobb som er gjort på en dag eller et år av fem engasjerte damer. Styret i “Trivsel i bygda” ser på seg selv som
en pådriver og motivator for å få disse prosjektene i havn.
Jobben må gjøres av oss alle i fellesskap.
Trivsel i bygda er ingenting uten støtten, hjelpen og
engasjementet fra folket. Trivsel i bygda ER folket. Den
største og viktigste jobben gjøres av innbyggerne og
støttespillerne. Vi ønsker at ALLE skal være inkludert og ha

mulighet til å bidra. Vi vil at alle skal dra nytte av, glede seg
over og være stolte over det vi i fellesskap får til.
Dugnadsånd og et oppriktig ønske fra innbyggerne om
å få til positive ting er bærebjelken. Uten støtten, engasjementet og velviljen blant innbyggerne, hadde det vært ikke
vært mulig å få gjennomført det som skjer i bygda nå.
Det er ikke bare vi som bor i Kjøpsvik som engasjerer
oss. Vi opplever at “gamle Kjøpsvikinga” og «utflytta sementunga» også setter stor pris på det som skjer.
Våre tanker er at trivsel i bygda er mye mer enn bare
forskjønning av Kjøpsvik. For oss handler det også om liv
og røre i bygda, samhold og inkludering, fremsnakking og
“positiv blæst”. Et smil og et “hei” når vi treffer hverandre er
også viktige bidrag.
Uansett hvilken tilknytning du har til Kjøpsvik, så vil vi
at alle skal glede seg over bygda vår. Våre ønsker er at de
som kommer innom på besøk skal sitte igjen med en god
opplevelse og et ønske om å komme tilbake. De som har
flyttet vil vi ha hjem igjen! Vi ønsker å få frem det positive
med å bo og leve i Kjøpsvik og at vi som bor her er stolte av
bygda. Vi oppfordrer alle «sementungan» til alltid å være
gode ambassadører for bygda.
Blues i bygda, betyr liv og røre i Kjøpsvik
Trivsel er også musikk, kultur og fest. Dette er Kjøpsvik
bluesklubb og Sementblues et godt eksempel på.
Den første festivalen ble gjennomført i 2002 etter en
ganske vill idé fra noen ildsjeler i bygda som hadde den rette
tenkemåten og den rette “spiriten” som måtte til. Sementblues har utviklet seg fra å være en liten vill ide, til og å bli
en godt etablert festival som har et fantastisk omdømme

langt ut over Norges grenser. Kjøpsvik bluesklubb har ikke
bare satt Kjøpsvik, men også Tysfjord, Narvikregionen og
Nord-Norge på (blues)kartet.
Artister fra hele verden blir godt ivaretatt på alle måter,
ikke minst ved at de møter folket, opplever den intime
stemningen og den fantastiske naturen vi har å by på. Gode
opplevelser og evig vennskap knyttes på denne lille, men
unike festivalen. Noen artister kommer senere tilbake til
Kjøpsvik som venner og feriegjester.
Resultatet er at Sementblues har fått et godt rykte ute
i “blues verden” og er blitt en ettertraktet arena for mange
artister. Musikere fra hele verden kontakter nå Sementblues med ønske om å få en plass på scenen. Dette skal
Sementblues være stolte av.
Kjøpsvik bluesklubb, Sementblues og alle de frivillige som
hjelper til, er en av de beste ambassadørene vi har for
Kjøpsvik gjennom sitt FRIVILLIGE arbeid for musikk, glede
og trivsel. Vi takker ALLE for den enorme innsatsen som
legges ned.
Vi ønsker alle gjester et varmt og hjertelig velkommen til
TRIVSEL I “BLUESBYGDA” KJØPSVIK.
Lykke til med SEMENTBLUES 2017
Vennlig hilsen
Helene Berg-Jørgensen
Ida Solvold Johansen
Wanja Skjellnes
Sandra Nilssen
Liv Solheim
Styret, «Trivsel i bygda»
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OVERNATTING
PÅ INTERNATET
Mulighet for overnatting på Internatet i Kjøpsvik under Sementblues 2017!
Vi har fått tilgang til en del tomannsrom med enkel standard. Det er køyesenger, kjøleskap og klesskap på alle rom. Madrasser med rene branntrekk i alle senger. Sovepose
må tas med.
Pris fra fredag til søndag kr. 1500,-. Mulighet å ankomme torsdag uten ekstra
tillegg. Felles toalett og dusj i hver fløy.
Først til mølla prinsippet, men folk som skal være hele helga blir prioritert.
Kontakt for bestilling:
Kai Hansen på telefon: 455 41 680 eller
Mail: kainikolai@hotmail.com
Betaling på forskudd må påregnes om ikke annet blir avtalt !
Depositum kr. 200,- for nøkkel. Tilbakebetales ved retur av nøkkel.

VELKOMMEN TIL KROA DI I KJØPSVIK
Plassen der du kan treffe gamle og nye venner over en god kopp kaffe eller noe annet godt!!
Hvis været tillater det, er dere velkommen til å besøke Kroplatt`n på baksia!
Matservering under SementBlues;
Vi vil servere , lapskaus, grillmat og a la carte retter hele helga, fra vi åpner til vi stenger
I tillegg til god mat har vi også SOFTIS og FRAPPE, snadderkos hvis varmen kicker inn
ÅPNINGSTIDER UNDER SEMENTBLUES PÅ KROA;
Torsdag 20 juli
På kvelden åpent fra
Fredag 21 juli
Lørdag 22 juli
Søndag 23 juli

11:00-19:00
21:00-03:00
11:00-03:00
11:00-03:00
10:00-15:00 Vi serverer frokost/lunch

VELKOMMEN ALLE til ei formidabel Sementblueshelg på Kroa di!!
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NORCEM A.S, Kjøpsvik fremstår som en av Europas
mest energieffektive og miljøvennlige sementfabrikker. Vi legger stor vekt på å være en pålitelig leverandør
av kvalitetsprodukter og forbli en solid arbeidsplass
med gode samarbeidsforhold og tillit i nærmiljøet. Sementfabrikken er kommunens største virksomhet med
115 ansatte, og har en årskapasitet på 500.000 tonn.
Tysfjords største private arbeidsplass.
Betalt utdanning gjennom mulighet for lærlingkontrakt.

- Kjemiprosessfaget
- Automatiseringsfaget
- Elektrikerfaget
- Fjell- og Bergverksfaget
- Anleggsmaskinkjørerfaget
- Anleggsmaskinreparatørfaget
- Industrimekanikerfaget
- Laboratoriefaget

Godkjent lærebedrift i følgende fag:

www.norcem.no
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FESTIVALVETTREGLENE
Som arrangør ønsker vi at festivalen skal gi deg en fin opplevelse. Vi skal gjøre
vårt for å skape en god og trygg ramme rundt musikken. Men du må også gjøre ditt.
Ta vare på deg selv og vennene dine på festivalen. Vis festivalvett!

1. GJØR DEG KJENT

Skaff deg en oversikt over hvor toaletter, servering, førstehjelp og (nød) utganger er.
Da vet du hvor du skal gå om behovet melder seg.

2. LYTT TIL KROPPEN
Spis godt og drikk rikelig med vann.
Sol og alkohol gjør at kroppen trenger mer væske.

3. SI FRA HVOR DU GÅR
Si fra til vennene dine hvis du forlater konserten eller går et annet sted.
Så slipper du å høre navnet ditt bli ropt opp over høyttaleren.

4. BRUK HODET

Ikke bland deg opp i slagsmål og situasjoner som kan bli farlige.
Tilkall vakter om nødvendig. De er der for å passe på deg.

5. LYTT TIL ERFARNE FESTIVALFOLK
Følg de oppfordringer som kommer fra vaktene eller scenens konferansier.
De er til ditt eget beste.

6. IKKE SPRE RYKTER
Lytt til beskjeder fra arrangøren. Ikke spre usannheter og rykter.
Det kan skape uro og usikkerhet. Ta brannalarmen på alvor!

7. IKKE VÆR I VEIEN

Rundt serveringsstedene, toalettene og utgangene er det alltid mye folk.
Det er mye hyggeligere å stå der andre ikke skal gå.

8. VÆR FORSIKTIG
Ikke press på i køer eller foran scenen. Ikke stagedive!
Uforsiktighet kan føre til at du skader deg selv eller andre.

9. SNU I TIDE

Kom tidlig hvis du vil stå framme ved scenen. Blir det trangt og ubehagelig?
Gå mot siden eller skrått bakover hvis du vil ut av mengden. Det er den enkleste veien ut.

10. TA VARE PÅ HØRSELEN DIN
Bruk ørepropper eller ta pauser fra høy musikk.
Ørene dine skal gi deg musikkglede hele livet.

Gode konsertopplevelser til alle!

www.norskrockforbund.no
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www.sementblues.com

Festivalskjorte 2017

kr. 250,-

Vi
støtter
VI STØTTER SEMENTBLUES 2017
Sementblues
2015
OG
ØNSKER DELTAKERE
OG ARRANGØR
LYKKE
TIL!
og ønsker
deltagere
og arrangør
lykke til

Kjøpsvik
9 - 20 (18)
91 69 95 05
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ÅRETS VIKING 2017
Sementblues har opprettet et helt nytt fond som skal
brukes til å ære ulike aktører som bidrar positivt i vårt
lokalsamfunn. Det være seg privat personer, lag &
foreninger, ulike institusjoner og andre aktører.
Vi lever i et samfunn der idealisme og fellesskap kjemper
mot egoisme og solo løp. Det er blitt vanskeligere å finne
ledere og trenere til verv i lag og foreninger. Og på fellesdugnader er det ikke lett å finne mange nok deltagere. De
som stiller får sjelden ros og blir forbigått i all stillhet.

Men det finnes lyspunkt og vår tildeling skal være ”en
klapp på skulderen” og noen gode ord på veien videre til
den eller de som fortjener det. I tillegg kommer det en
gavesjekk på 5000.Prisvinner vil også motta en vikinghjelm som symbol på
tildelingen. Denne hjelmen er til låns og skal overrekkes ny
prisvinner i 2019.
Vikingens historie i Kjøpsvik har sin opprinnelse fra
kampen for ny vei og fabrikk til lokalsamfunnet. Den ble

mye brukt underveis i denne perioden og slagordet ”Bli en
Kjøpsviking du også” var ofte å se før, under og etter at det
kom ny vei og fabrikk til Kjøpsvik. Kong Harald åpnet ny
fabrikken og ny veien den 17 august i 1992.
”Kjøpsvikingen” er tatt videre i Sementblues som en mer
bluesa viking og du vil nok se denne karen mer og mer i
bruk på fremtidige Sementblues festivaler.
Tidligere prisvinnere 2015 -Tysfjord Kulturskole.
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STETINDHALLEN
IDRETT OG KULTURARENA I TYSFJORD

Stetindhallen har topp moderne fasiliteter med tre ulike treningsrom, styrkerom, trimrom og selve hallen. Det arrangeres
fellesaktiviteter med instruktør i Pump, Kettlebells, Sirkel, Zumba
og Spinning. I tillegg er hallens topp moderne styrkerom i bruk
hele året.

Kontakt: stetindhallen@hotmail.com
Tlf. 915 35 108

WWW.FACEBOOK.COM/STETINDHALLEN

MARKEDSPLASS FOR SALGSBODER
Under Sementblues 2017 vil vi forsøke å lage litt mer "liv og røre" med en
"handlegate" i sentrum for de som har noe å selge eller ønsker å stille ut noe.
Her er potensial for godt salg ovenfor festivaldeltagerne. Deler av hovedveien i Kjøpsvik
vil bli avsperret for biltrafikk slik at vi totalt har minimum 20 salgs stands.
Plassene har i utgangspunktet ikke strømtilgang, men vi kan være behjelpelig
med bord/stoler. Mange har allerede reservert plass med det er enda mulighet
for de som er interessert.

Fakta:
Salgsplass: 3 x 3 meter
Tider for salg: Torsdag mellom 16:00-23:00
Fredag mellom 16:00-23:00 / Lørdag mellom 10:00-23:00
Priser: Kr 400,- for 1 dag eller kr 600,- for hele festivalen (torsdag til og med lørdag)
Interessert ? Ta kontakt snarest med festivalkomiteen
på e-mail: viggo@sementblues.com eller tlf nr 47377326.
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OVERNATTING
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UNDER SEMENTBLUES
Sementblues har tre organiserte camper under festivalen. Vi har
bestemt at også årets camper skal være gratis for dere besøkende.
Det vil bli muligheter for strøm på noen av campene. Samt toaletter
utplassert. Dere kan bestille plass på følgende mail:

FESTIVALCAMP@SEMENTBLUES.COM

NORCEM CAMP:

- Ca 10 minutters gange fra festivalområdet.
- Plass for bobil & telt.
- Gratis parkering!
- Har toaletter
- Du kan dusje i Stetindhallen som ligger 5 minutters gange fra campen.

ELVEDALEN CAMP:

- Like ved Stetindhallen ligger dette området. Her kan du parkere bobil,
campingvogn eller telt. Det blir vann og mulighet for strøm. Du kan gå i
Stetindhallen og dusje hver dag.
- Fra camp området er det 5 minutters gange til festivalområdet.
- Rolige forhold for de som vil ha litt "fred" under oppholdet.

RÅDHUS CAMP:

- Nærmest festivalteltet ligger denne campen. Her er det plass til telt,
camping vogner og bobil.
- Du kan dusje i Stetindhallen som ligger 5 minutters gange fra
festivalområdet
- Toaletter på camp området
- Grillmuligheter på utplassert grill. (Med kull)

ELVEDALEN CAMP

RÅDHUS CAMP

NORCEM CAMP

PROGRAM 2017
TORSDAG:
Rita Engedalen, Margit Bakken, Lisa Lystam 1900-2000 Kjøpsvik kirke
Winthers Blue Groove
2300-0200 Kroa Di
FREDAG:
Lightning Malcolm
Rita Engedalen & Margit Bakken
Ron Hacker & Hacksaws

1700-1800
1830-1930
2000-2100

Guy Verlinde
Chris Thompson
Guy Verlinde

2300-2400 Kroa Di
2130-2300 Energi scenen
0100-0200 Kroa Di

Hook Herrera
Lisa Lystam Family Band

2330-0045 Energi scenen
0115-0230 Energi scenen

LØRDAG:
Tysfjord Kulturskole

1200-1245

Årets Viking pris utdeling
1300-1315
Ron Hacker and special guest Hook Herrera 1330-1430

Byggtorget scenen
Byggtorget scenen
Byggtorget scenen

Energi scenen
Energi scenen
Byggtorget scenen

Guy Verlinde , Tribute to Hound Dog Taylor.
Lightning Malcolm
Lightning Malcolm

1500-1615 Byggtorget scenen
1700-1800 Kroa Di
2300-2400 Kroa Di

WB & And The Mercenaries
Lightning Malcolm
Vidar Busk & Daniel Eriksen
Backporch Society”
Feat. Stig Sjøstrøm

2200-2315 Energi scenen
0100-0200 Kroa Di

Nico Duportal

0130-0230 Energi scenen

2345-0100 Energi scenen
2345-0100 Energi scenen

