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VI ER I GANG IGJEN - ELLER?
estivalsommeren står for døren og konsertene ramler
inn på Facebook-arrangementer og kalendere i stort
omfang. Samtidig ser vi utsettelser, avlysninger og
glisne saler mange steder. Hva skjer?

Publikum sitter på gjerdet. Er kanskje redde for å bli syke og tape
billetten de har betalt? Eller usikre på om konserten vil bli gjennomført? Hvem vet. Uansett gjør dette det ekstremt vanskelig, om
ikke umulig, for kulturarrangører å planlegge for fremtiden. Det
er en risikosport som bare de mest vågale tør å satse på. Nå må
publikum komme seg ut! Og Trettebergstuen må komme på
banen med mer støtte til de som satser, står på, jobber vettet av
seg og risikerer store tap. Hvis ingen gjør noe, dør kulturen!

Derfor gjennomførte Norsk Americana Forum den første
prisutdelingen for Americana musikk, FJORDINGPRISEN, i
Halden tidlig i april. Samtidig presenterte vi et tyvetalls nye,
unge og etablerte Americana musiker på ﬂere scener i byen.
Alt for å bringe Americana-folket tettere sammen, presentere
bredden i norsk Americana-musikk og få publikum tilbake til
konsertscenene. En god start som du kan lese mer om et annet
sted i bladet.

Bill Malone skriver: «I de to til tre minuttene en sang varer,
fordyper Jones seg så fullstendig i teksten, og i stemningen den
formidler, at lytteren knapt kan unngå å bli involvert.»

Under har vi listet opp noen konserter og festivaler det
kan være greit å få med seg i sommer. Vår oppfordring er:
kom deg ut, møt folk, gi en klem, nyt fantastisk
musikk og skap verdifulle minner!

Han giftet seg med sin første kone, Dorothy Bonvillion, i 1950,
og ble skilt i 1951. Han tjenestegjorde i United States Marine
Corps og ble utskrevet i 1953.

HER ER AMERICANA-FESTIVALENE DU BØR BESØKE I SOMMER:
Oslo Americana 2022 (Chateau Neuf)
11. – 12. juni
www.osloamericana.no

Country Music Festival Vinstra
6. – 10. juli
www.festivaldrift.no/Countryfestivalen

Norsk Country Treff i Breim
13. – 17. juli
https://www.norskcountrytreff.no/

Coconut - The Never-Ending
Mind-Expanding Coconut Experience
Musikkfestival (Halden) / 19. – 21. august

Bergenfest / 14. – 18. juni
www.bergenfest.no

Countryfestivalen i Seljord / 27. – 31. juli
www.countryfestivalen.no

Vikedal Roots Music Festival
14. – 16. juli
https://www.rootsfestival.no/

Den Forvitnelege Countryfestivalen
(Voss) / 27. - 29. August
www.denforvitnelegecountryfestivalen.no/

American Festival Lista / 23. – 26. Juni Eikerapen Roots Festival / 8. - 9. Juli
www.americanfestival.no
www.eikerapen.com
Countryfestivalen Skjåk
30. juni – 3. juli 2022
www.countrynorway.com

Rootsfestivalen (Brønnøysund)
1. - 16. juli
www.rootsfestivalen.no

George Jones døde i 2013, 81 år gammel. Som amerikansk
musiker, sanger og låtskriver oppnådde han internasjonal
berømmelse for en lang, lang liste med hitplater, inkludert den
kanskje aller mest kjente låten: «He Stopped Loving Her Today»,
som faktisk ble kåret til årets låt 2 år på rad i 1980 og 1981 av
CMA. Det har aldri skjedd - hverken før eller siden... De to siste
tiårene av livet ble Jones ofte omtalt som den største nålevende
countrysangeren.

Notodden Blues Festival / 4. – 7. august Blues in Hell / 1. – 4. september
www.bluesfest.no/
www.bluesinhell.no
Audunbakken / 5. – 7. August
https://audunbakken.com/

Lofoten Countryfestival / 1. – 4. september
www.lofoten-countryfestival.no

Jones ble født i Texas, hørte countrymusikk for første gang da
han var syv og ﬁkk en gitar da han var ni. Hans tidligste påvirkninger var Roy Acuff og Bill Monroe, selv om Hank Williams og Lefty
Frizzell påvirket vokalstilen hans sterkt.

Han giftet seg med Shirley Ann Corley i 1954. I 1959 spilte Jones
inn «White Lightning», skrevet av JP Richardson, som startet
hans karriere som sanger. Hans andre ekteskap endte med
skilsmisse i 1968; han giftet seg med countrysangerinnen Tammy
Wynette et år senere.
År med alkoholisme og rusmidler kompromitterte helsen hans og
førte til at han mistet mange opptredener, noe som ga ham
kallenavnet «No Show Jones». Etter skilsmissen fra Wynette i
1975 giftet Jones seg med sin fjerde kone, Nancy Sepulvado, i
1983 og ble edru for godt i 1999.
Johnny Cash sa en gang; «Når folk spør meg hvem min favoritt
countrysanger er, sier jeg: Mener du i tillegg til George Jones?»

AMERICANA SESSIONS / Norsk Americana Forum inviterer til flott tribute-konsert:

THE MUSIC OF GEORGE JONES
HERR NILSEN – TORSDAG 2. JUNI KL 20.30

Norsk Americana Forum har som formål å spre kunnskap om og gjøre Americana sjangeren kjent i Norge blant publikum, presse,
media og musikkbransjen generelt. Som et ledd i dette arbeidet, presenterer vi en konsertserie hvor kremen av norske
Americana-artister spiller låter av utvalgte legendariske låtskrivere som har satt sitt preg på sjangeren vår. Flere artister - gjerne
både etablerte og nye lovende, står på samme scene med et drevent band som er satt sammen spesielt for denne kvelden.
Musikken presenteres med historiske kommentarer og innslag av Tom Skjeklesæther.
A-11 er trolig norges mest tradisjonstro countryorkester, med et repertoar som i hovedsak består av klassiske countrylåter fra
50- og 60-tallet. A-11 er mye brukt som backingband for norske og amerikanske artister på countryfestivalene rundt i landet og
var et selvskrevet valg når George Jones skal hylles på Herr Nilsen. Vi lover en tåredryppende kveld med mye vakker musikk!

