
Lovordat nordiskt Bluesmöte blev ett album!
Konstellationen Blues Detour (Eric Bibb, Ale Möller & Knut Reiersrud) uppstod som ett tillfälligt liveprojekt 2010 då Ale Möller fick uppdraget att
sammanföra sina blueshjältar i ett unikt möte. Men man fann snabbt att där fanns en stark musikalisk kemi mellan dessa tre personer. Det
musikaliska mötet ledde till många och inspirerande diskussioner om hur blueskänsla kan ta sig olika former i olika traditioner, hur nordiska
kulturer och traditioner färgar en musikform som uppstått i en annan del av världen. Efter flera påtryckningar genomfördes flera turnéer och
tillslut spelades det in ett album. 

Eric Bibb är uppvuxen i New York i en musikfamilj, men är numera bosatt i Sverige.
Han har spelat mycket i Norden såväl som internationellt och har ett öppet för
klanger och impulser från hela världen. En världsmedborgare i ordets rätta
bemärkelse.

Ale Möller, bosatt i Göteborg, är folk och världsmusikant som har den svenska
folkmusiken som trampolin för sina många musikaliska resor.

Knut Reiersrud, bosatt i Norge, är en norsk bluesman och worldmusicpionjär som
ofta gör egensinniga tolkningar av den norska folkmusiken.

Tillsammans gör de en Blues Detour, ett bluesmöte med många dimensioner,
därför var det självklart att debutalbumet skulle heta just Blues Detour.

”Bluesmötet med Ale och Knut påminner mig om tre kockar som delar kök och
improviserar fram de mest fantastiska måltider tillsammans. Dessa två musiker med sin stora talang och gränslösa lekfullhet och fantasi, är
dessutom storhjärtade människor och kära vänner. Jag ser ivrigt fram emot fler tillfällen att dela med oss av vår glädje, på scen och genom vår
nya livecd!", säger Eric Bibb

”Det här är något av det roligaste jag gjort på många år”, säger Ale Möller. ”Eric Bibb och Knut Reiersrud är musikanter jag länge beundrat. De
är gamla idoler till mig så det är en fröjd att få dela scen med dom igen och dessutom få släppa ett album ihop.”

” I Norge har skolekorpsene hatt enrett på begrepet Guttemusikk. Det er feil. Tre rustne herrer i hatter, 175 års blues-og folkemusikk-erfaring
fordelt på tre stoler. DETTE ER EKTE GUTTEMUSIK, säger Knut Reiersrud.

Materialet är inspelat mångkanaligt på turné i Mellansverige i april 2013 av Hans Norin. 

Albumet släpps till butik 15/10, Sally Wiola Records/ Playgroundmusic

Blues Detour releaseturné besöker följande orter och albumet säljs exklusivt på varje konsert

5/10 Torsby, Fryksåsens aula

6/10 Göteborg, Musikens hus   

7/10 Växjö Konserthuset

8/10 Oxelösund S:t Botvids kyrka

9/10 Visby Munkkällaren

10/10 Krakow Rawa Blues festival (Polen)

11/10 Örebro, Clarion hotell

12/10 Jönköping, Teatern
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