Freddie Nyström Band – “På väg igen”
Hej!
Jag är Freddie Nyström och idag är jag glad - det brukar jag i och för sig ofta vara för det
finns alltid saker att glädjas åt - men lite extra glad är jag just idag.
Glad att vi nu släpper vår nya inspelning både som CD och på Spotify, iTunes etc.
Glad att vi återigen fått förmånen att jobba med Tomas Gabrielsson som producent,
tekniker, mixare, kritiker, medmänniska och vän.
Glad över förmånen att på flera låtar ha härliga körer av Incka Ullén! Körer är arrangerade
av Tomas som även själv körar på några låtar.
Glad över att Bo Hansson spelat fantastisk Hammond med oss. Ja, denna gång spelade vi
in med Bo på Hammond. Jag har känt Bosse i cirka 15 år och han har tidigare varit med i
en förlaga till nuvarande band. En fantastisk musikant.
Glad att Uffe Jansson, Rolf Svensson, Gunnar Kungur och undertecknad tillsammans
lyckats ta oss igenom och komma ut på andra sidan och att vi fick till fina versioner.
Har du tid och lust lirar vi blues för dig!!
————————————————————————————————————————
Sedan sist har vi spelat på Åmåls bluesfest 2019 inför ett fullsatt Kulturmagasinet och har
även bland annat spelat för Halmstads bluesförening, Blues i sommarkväll för Göteborgs
Bluesförening och är bokade till Jönköpings bluesfestival.
Jag har spelat sedan 80-talet och resan har gått via många musikstilar men har alltid
hamnat i bluesen och har den som en stabil grund. Inspirationskällor har bl. a. varit Otis
Rush, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, BB, Freddie och Albert King,
Walter Trout, Johnny Winter med flera.
Freddie Nyström Band har formats över tid och innan bandet hittade sin nuvarande form
som kvartett med egna låtar på svenska var vi en trio. Som trio spelade vi ofta låtar av Jimi
Hendrix och en del lite tyngre blues.

Att sjunga blues på svenska är ganska ovanligt, det är kanske mest Rolf Wikström man
tänker på, och var för mig ett stort steg att ta. Texterna är sprungna ur mina egna
erfarenheter eller skeenden i min närhet och har som mål att på något sätt spegla vår tid.
Både Gunnar Kungur och Rolf Svensson spelar bas i bandet. De spelar inte samtidigt men
för att kunna matcha det ökade antalet spelningar så har det varit nödvändigt att ha två
basister.
Gunnar spelar också i Britpop. Ett band som framför brittiska poplåtar från 60-talet - musik
som på många sätt präglats av bluesen.
Rolf spelar annars med Strange Brew of Sweden ett band med fötterna stadigt begravda i
70- talsmyllan och han spelar sin femsträngade bas uppochner precis som Jimi Hendrix
spelade gitarr.
Trummor spelar Uffe Jansson som var med redan på trio-tiden. Han har ett förflutet i rock
och borgar för ett stadigt sväng. Innan han blev med i Freddie Nyström Band spelade han i
Sugerfall.
Bo Hansson har spelat Hammondorgel sedan 15-års ålder då han skaffade sin första
orgel. Han har medverkat i de flesta genrer med sitt musicerande och skriver även musik.
Han har medverkat som turnerande musiker, spelat i kabaréer, samt medverkat på några
plattor till vilka han även skrivit en del låtar. Även till “På väg igen” har Bosse skrivit en låt.
De senaste 23 åren har Bo varit medlem i blues- och soulbandet Mr Bo and Voodooers.
2013 erhöll Bo Åmåls Blues Fest Award.
Incka Ullén var under 1980-talet med i Öviks-bandet Andrea Doria med vännerna Camilla,
Susanne, Linda och systern Lotti. Under det tidiga 1990-talet var hon en av medlemmarna
i popbandet William med bland andra sin syster Lotti Ullén. Efter att William lades ned
fortsatte hon som soloartist och släppte sitt första soloalbum, ”Nu ännu bättre”, i början av
1998. 2002 släpptes hennes andra album, ”Mat, luft + kärlek”. William har under senare tid
spelat en del igen och rekommenderas varmt om tillfälle bjuds.
Ibland får jag frågan ”Varför spelar du blues?” och svaret har varit. “Jag spelar blues för att
det känns bra i hela kroppen, för mig känns det “rätt” på ett sätt som jag inte kan beskriva.
Det är där jag känner mig hemma, det är det som ger mig energi, det är det som får mig

att må bra och det är där jag känner att jag blir ett med naturen, mig själv och
omgivningen. Jag gillar tonerna, jag gillar uttrycket, jag gillar fraseringarna, jag gillar det
primitiva, jag gillar energin, de böjda tonerna, skevheten. För mig både sänder och ger det
positiv energi. Jag har spelat annan musik men alltid fallit tillbaka till bluesbaserad musik,
det är där jag har mitt hjärta. När man spelar musik så är det ett möte. Vi människor blir till
en sammanhållen organism. Vi alla är med och både delar uttrycket och bidrar till det. För
mig är att spela musik en “happening” någonting som skapas i samförstånd, något som
byggs tillsammans”.
Det är också så att en kvartett med gitarr, bas, trummor och Hammond är min
favoritsättning. Det blir en fin ljud-palett där gitarr och Hammond kompletterar varandra, för
mig en på många sätt klassisk bluessättning.
Freddie Nyström Band ställde upp i Dusty Road Blues Challenge 2017. Vi blev uttagna,
gick till final och vann när publiken fick rösta fram sin favorit. Sedan dess har vi i bandet
ytterligare slipat på vårt uttryck och fortsatt mejsla ut vår nisch inom svensk blues.
Med förra skivan “Nya vägar” har vi fått flera fina recensioner bland annat i Uppsala Nya
Tidning samt i bluesmagasinet Jeffersson. Vi har också haft radiospelningar i bland annat
Radio 88 (Partille) samt i Hans G Hanssons Blues Train och Blues Corner.
På det nya albumet har vi återigen haft förmånen att samarbeta med Tomas Gabrielsson
som har har spelat in, producerat, mixat och mastrat. Tomas har tidigare producerat bland
andra Wilmer X, Louise Hoffsten och Rolf Wikström och har med massiv
branscherfarenhet och stora med öron coachat oss.

Att se och höra oss live rekommenderas varmt - det är att spela live vi älskar och det är
där och då i mötet med publik vi är som bäst!

Freddie Nyström
Freddie Nyström, kapellmästare

För att kontakta Freddie Nyström Band gör du såhär:
Ring Freddie direkt på: 073-427 99 19
eller skicka e-post till: kontakt@freddienystrom.se

