
Enemmän kuin Leidit lavalla
Grand Blues 
Festival on 
näyttävien 
naisten juhlaa Amerikassa 

ihmiset katsovat 
televisiota. 
Eivät he lähde 
blueskonsertteihin 
– eivät ainakaan 
lumisateessa. 
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Lahden Bluesmafian perintei-
sen kevätjuhlan Grand Blues 
Festivalin pääesiintyjä on kol-
men naisen ja kolmen miehen 
muodostama monikansalli-
nen kiertuekokoonpano Blues 
Caravan.

Karavaanin keulilla nähdään 
yhdysvaltalainen Candye Ka-
ne, kanadalainen Sue Foley ja 
Jugoslaviassa syntynyt Ana Po-
povic. Taustatukea naisille an-
tavat Michael Hill’s Blues Mo-
bin newyorkerit basisti Micha-
el Griot ja rumpali Bill McClel-

lan ja kanadalainen kosketin-
soittaja Graham Guest. Yhtei-
nen nimittäjä esiin-
tyjille on saksalai-
nen levy-yhtiö Ruf 
Records.

– Kiertue oli levy-
yhtiön pomon Tho-
mas Rufin idea, ker-
too maailman nais-
kitaristien kärkini-
miin kuuluva Sue 
Foley.

Blues Caravan on 
kiertänyt pitkin ja 
poikin Eurooppaa 
kevään ajan. Suo-
messa retkue ehti 
jo soittaa Helsingis-
sä ja Vaasassa. Ka-
rismaattinen laula-
ja Candye Kane on 
toista kertaa Suomessa. Lau-
laja-kitaristeille Sue Foleylle 
ja Ana Popovicille kerta on en-
simmäinen.

– On hienoa olla kanssanne 

tässä kauniissa kaupungissa, 
Ana Popovic täräyttää Savoy-

teatterin yleisöl-
le.

Ehkä pimeä 
ja räntäinen 
Helsinki tuo 
Analle mieleen 
räntäisen syn-
nyinkaupun-
kinsa Belgra-
din.

Savoy ei ole 
edes puolil-
laan, mutta 
Candye Kane 
on silti tyyty-
väinen.

– Amerikassa 
ihmiset katso-
vat televisiota. 
Eivät he lähde 

blueskonsertteihin – eivät ai-
nakaan lumisateessa.

Samaan aikaan järjestettävä 
Espoon April Jazz on varmas-
ti verottanut Blues Caravanin 

yleisöä, mutta paikalle saapu-
neiden ei tarvitse pettyä. Enti-
nen xl-pornomalli ja strippa-
ri Candye Kane tietää, kuinka 
yleisö otetaan. Candy on hy-
vä laulaja, loistava esiintyjä ja 
koomikkonakin melkein Rose-
anne Barrin veroinen.

Sue Foley säestää erinomai-
sesti ystäväänsä Candyeta, 
mutta jää soolona tämän ja 
näyttävän Ana Popovicin var-
joon. Jos Anna Kournikova pe-
laisi tennistä yhtä hyvin kuin 
Ana soittaa kitaraa, hän pelai-
si toukokuussa Saksan avoin-
ten loppuottelussa.

Monipuolinen paketti
Ana Popovic oppi bluesin aak-
koset lapsena isältään Belgra-
dissa, josta kansainvälises-
ti tunnustetuksi bluesartistik-
si ei välttämättä ole niin pitkä 
matka kuin voisi kuvitella.

– Itä-Euroopassa on monia 
hyvä bändejä, mutta ongelma 

on se, että ne yrittävät kuulos-
taa Stevie Ray Vaughanilta tai 
T-Bone Walkerilta, Ana ker-
too.

Nykyään Hollannissa asu-
va kitaristi yhdistää soitos-
saan sujuvasti bluesia, jazzia, 
funkya ja rockia. Toissa vuon-
na Ana Popovic oli ensimmäi-
senä eurooppalaisena ehdolla 
arvostetun W. C. Hand Award-
sin saajaksi.

– Olen opiskellut jazzia ja 
tykkään sekoittaa eri tyylejä. 
Minusta on sanottu, että kuu-
lostan liian jazzilta bluessoitta-
jaksi ja liian bluesilta jazzsoit-
tajaksi, Ana hymyilee.

Ei niinkään biisit vaan mo-
nipuolisuus on Ana Popovicin 
ja koko Blues Caravan -katta-
uksen ase. Roots- ja bluesrok-
kia esittävä Sue Foley vaikuttaa 
syrjään vetäytyvältä tyypiltä, 
mutta on lavalla itse varmuus.

Candye Kane on ihan oma 
lukunsa. Ehkä parhaiten 

bluesdiivan monipuolisuu-
desta ja huumorintajusta ker-
too hänen kuvauksensa stan-
dardiyleisöstään.

– Bluesdiggareita, rokki-
diggareita, rockabillyjä, kai-
kenlaisia musafaneja, por-
nofaneja, isoista naisista pitä-
viä miehiä, isoista naisista pi-
täviä naisia, isoista tisseistä pi-
täviä miehiä, isoja naisia, iso-
tissisiä naisia, isotissisiä mie-
hiä... Normaaleja, kieroutu-
neita ihmisiä.

Blues Caravanin lisäksi 
Grand Blues Festivalin ”nais-
ten illassa” esiintyvät ruotsalai-
nen Little Jenny & Blue Beans, 
miesvaltainen Blues Mafia All 
Stars, Bluesduo Pepe Ahlqvist 
& T. Leino sekä Suomen blues-
kuningatar Erja Lyytinen & Da-
ve Floreno.

Grand Blues Festival tä-
nään Kauppahotelli Grandis-
sa, Lahdessa kello 20–03.

Ana Popovic on monipuolinen kitaristi ja tulevaisuuden nimi. Torstaina hän esitteli taitojaan Helsingin Savoyssa, tänään Lahden Kauppahotelli Grandissa.
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