Föreningen Bastaskärs Vänner
2014
Hej alla.
Här kommer vad vi vet just nu.
Idel god musik.
Först ut har vi:

27/6 Jazz o Blues med några vänner och fantastiskt duktiga
musiker.
Enkom för Bastaskärs Vänner.
Bengt Ny ström – Piano
Jan-Olof Larsson – Bas
Calle Persson – Trummor
Gäster:
Marie Madsen – Sång/Munspel
Mats "Clapton" Andersson – Gitarr

19/7 Janne Målares Orkester
Karolina Henrixon – Sång
Claes Henrixon – Sång/fiol/Slagverk
Peter Åkerström – Sång/Gitarr/Bas
Janne Eriksson – Sång/Gitarr
De släpper under sommaren sin första skiva med egenskriven musik.
Spelar enligt egen beskrivning Pop/Country/Blues inspirerade visor som
inte lämnar någon oberörd.
En och annan cover slinker troligtvis också med under kvällen.
Se mer på: http://janneeriksson.se
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23/8 Pingvinorkestern
Efter succén förra sommaren och på allmän begäran
kommer de åter med sin härliga musik som inte låter
sig beskrivas med enkla ord. De ska upplevas..
För er som, mot förmodan, inte hört dem tidigare så
spelar de en musik som är en blandning av olika
stilar. Poporienterad post-modern kammarmusik med
humoristiska övertoner (enligt dem själva).
Pingvinorkestern är bestyckade med:
Susanne "Suz" Johansson - Sång, fiol, slagverk, flöjt, melodica, ukulele.
Mats Fredriksson - akustisk + elgitarr, sång, slagverk, ukulele.
Micke Wall - akustisk + elgitarr, ukulele.
Stefan Dernbrant - stämda och ostämda slagverk, flöjt, melodica, munspel, ukulele.
Johnny Svensson - akustisk- + elbas, såg, ukulele.
Se mer på: https://www.facebook.com/pages/Pingvinorkestern/110301065672303?
id=110301065672303&sk=info
De finns även på Spotify om ni vill lyssna själva.

Eventuellt kommer även Blue Cats någon gång i sommar. Vi arbetar på saken.
Det ska passas in med turnéer, semestrar och annat.
Konceptet blir som tidigare med 300kr för mat, musik och entré.
Eftersom det är begränsat med platser så kör vi som vanligt "först till kvarn".
Vi har även byggt om vår hemsida som förhoppningsvis ska bli enklare att uppdatera.
Nytt för i år är en liten blogg där vi lägger upp saker som händer löpande.

Väl mött och välkomna.

Grötvikingarna

