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OKTOBER 2013

Lagom till Jmap utkommer St. Marcus Bluesband med sitt andra fullangdsalbum. Bandel upptrader tillsammans med Sky High pa Stadshotellet pa lordag.

St. Marcus till Jmap med ny skiva
go ar sedan. Bander turnerar som trio och
gitarristen Clas y ngstrom ar sangare och
frontfigur.
- Han ar en fenomenal gitarrist. Han ar
ocksa en duktig Hendrix-tolkare och har
vunnit en Hendri.x-tavling, berattar Hannu
Lindblom.
51-.~· High ar err klassiskt bluesrockband
och har funnits anda sedan 1978. "Al- Visst var vi lite oroliga att hha October dersmassigt" far bander anda se sig slaget
Rock Blues n' Roots bli en del av Jakobstad med hastlangder av St. Marcus Bluesband
Music And Arts. Risken ar att det bander- som grundades av Hannu Lindblom ar
sa mycket sa att vara konserter forsvinner 1967. I samband med spelningen pa lordag
i mangden. Samtidigt tyckte vi att ]map ar passar bander pa att slappa en ny skiva,
en jattebra ide sa vi ville ta tillvara chan- som hor och hapna, ar blott banders andra
sen och vara med, sager Hannu Lindblom trots att man har narmare 50 ar pa nacken.
- Forsta skivan kom ut for sex ar sedan
som bade varit med och startat October
Rock-festivalen och ocksa kommer att sra sa med tanke pa det kommer den har skipa scenen pa lordagskvallen med St. Mar- van valdigt snabbt, sager Hannu Lindblom.
Arbetet med nya skivan "Beyond
cus Bluesband.
Det andra bander som upptrader under dreams" drog igang for fern ar sedan. Av
kvallen ar Sky High fran Sverige som fak- skivans tolv Jatar ar sju stycken egna och
tiskt spelat i Jakobstad tidigare. Mycket fern stycken covers.
- Stilen ar fonfarande bluesrock men
vatten har anda hunnit f!yta under broarna
for senaste besoket gjorde bander i sam- med den har skivan ranjer vi nog granser
band med Rockpool festivalen for over tju- for den stilen. Har finns inslag av bade psy-

kedelia och progg, sager Hannu Lindblom
som star bakom banders egna material.
Musiken har man sjalv bandat in i banders egen studio och Hannu Leiden i Seawolf studios i Helsingfors har sedan gjorr
slur.xmixen.
- Forra skiYan rnixade Tage Borgmastars i Perfect Music i Bennas och vi har
ocksa jobbat med honom den har gangen.
Vartefter latarna har blivit klara har vi akt
till honom och sa har han gjort en forsta
mix. Den har gangen ville vi anda ha nagon
med i slutskedet som horde materialet med
"farska oron" och darfor tog vi in Hannu
Lei den.
Snabbt raknat tog det 40 ar for St. Marcus Bluesband att ge ut sin forsta skiva. Till
foljande skiva hann det bara ga sex ar och
fragan ar nu om nasta skiva utkornmer lagom till femtioarsjubileet ar 2017.
- Just nu kanns det inte sa. Att gora en
skiva ar en lang och tung process och for
tillfailet kanns det som att man har tomt
"pajatson" och det finns ingen "feeling" for
att gora nya latar, sager Hannu Lindblom.
Nicklas Storbjiirk

