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PROGRAM
Musik i Bläsinge hamn 27 juli 2013

19.00 Ida & Elina

Ida och Elina från Färjestaden vann Musik Direkt i Kalmar P4  

19:45 Howlin’ Mules

Spelar old time, en råare form av bluegrass med fiddle och 

fullt ös!

20:30 Kent Kroon

Kent Kroons band består denna kväll av Kent Kroon gitarr, 

Christian Veltman bas, Kenneth Johnson saxofon, Leo 
Lindberg piano och Björn Gideonsson trummor.

21:15 Anette Nilsson 

Kompas av Kent Kroons band. Anette släpper  också sin CD.

22:00 Claes Jansson

Sjunger Ray Charls på sitt varma chosefria sätt. Han sjunger 

också duett med Anette.

www.blasinge.com



Inspirerade av succén 2012 när Yellow Box arrangerade Hemlig festival i Bläsinge hamn
tillsammans med oss, körde vi igång planeringen för en festival i egen regi 2013. Vi startade en 
ideell förening, Bläsinge Festival, med ändamål att driva musikfestival i Bläsinge hamn och att
utveckla arrangemanget till gagn för sammanhållningen och utvecklingen av Bläsinge-Hagby och
Bläsinge Hamn. Utan det arbete som alla aktiva medlemmar lagt ner hade inte festivalen varit
möjlig.

Efter många möten och förberedelser samlas vi i hamnen både bofasta och 
sommargäster, för att bygga upp festivalplatsen.



Det var första gången för oss att 
sätta ljud till en konstert. Vi hade 
tur och fick hyra en utrustning 
med tillhörande saxofonist, 
Kenneth Johnson! Trumset fick vi 
låna från Runstens
musikentusiaster. Under våren
hade vi kontaktat 5 ljudtekniker
men ingen kunde ställa upp. Som
av en händelse fick vi proffshjälp
under kvällen av Mattias Alldahl
som är lärare I ljudteknik på
musikhögskolan i Stockholm.

Känslan är att allt ordnar sig när 
man bestämt sig att genomföra 
något.



Stor aktivitet inför 
uppbyggandet av 
festivalområdet



Så började publiken 
strömma in. Tidigare på 
eftermiddagen gjorde en 
regnskur oss nervösa 
men sedan klarnade det 
upp och precis som förra 
året fick vi vackert väder. 

Det var runt 500 
personer som betalade 
entréavgiften, men ca 
700 fick nöjet att 
uppleva en fantastisk 
kväll i Bläsinge Hamn.





Korv, hamburgare och strömming! Att ordna 
mat är vi proffs på vid det här laget. När alla 
hjälper till går allt i lås och det finns alltid en 
hjälpande hand när probblem ska lösas.



I fiket såldes hembakt och även musikernas CD skivor 



En del av det nya 
arbetet för oss var 
att ordna en bar. Det 
innebar en hel del 
kontakter med 
kommunen för att få 
serveringstillstånd. 
Samma vecka som 
musikfesten gick av 
stapeln klarade vi av 
kunskapstestet och 
blev godkännda. Vi 
hyrde in en vakt som 
hjälpte oss att hålla 
ordning.



Ida och Elina som vunnit Musik direkt i Kalmar län var först ut.



Howlin Mules gav allt!



Kvällen blev allt 
mer magisk. Det 
blev en ganska lång 
paus när vi satte 
scenbelysningen. 
Men vi var ändå 
nöjda eftersom det 
var första gånern 
för oss. 



Anette Nilsson, Bläsinges egen jazzsångerska akompanjerad av Kent Kroons band



Kvällens 
huvudnummer,  
Claes Jansson



Vi hälsar alla välkomna till festival igen

den 26 juli 2014 

Styrelsen: Mats Hammarbäck, Eva-Lena Berglund, Arne Gustafsson
Jeanette Björkman och Annika Sörnäs 


