Koncert John Clifton
Termin: 26.04.2018 r. godz. 19-21
Miejsce: sala kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury
Wstęp: Bilety w cenie 25 zł przedsprzedaż, 30 zł w dniu koncertu - do nabycia w
sekretariacie HDK
John Clifton (z Fresno w Kalifornii) – harmonijkarz bluesowy, gitarzysta i wokalista z
własnym, rozpoznawalnym stylem. Weteran sceny west coast bluesa i wykonawca
podróżujący po całym świecie od 30 lat! Najbardziej znany w centralnej Kalifornii ze
współpracy z MoFo Party Band – zespołem bluesowym, który stworzył z bratem w 1989
roku. Grali razem na wielu festiwalach i w klubach USA, Europy, Australii i Nowej Zelandii.
Jako artysta solowy, John Clifton występował w wielu znaczących projektach, m.in.
Mark Hummell Harmonica Blowout, z gościnnym udziałem Huey Lewisa, Johna Mayalla,
Jamesa Cottona oraz na największych festiwalach: The Austrian Boogie Festival w Wiedniu,
Blues Express Festival w Polsce, Blues Night w Fredrikshaven w Danii.
Jest producentem i autorem tekstów, wiele spośród jego kompozycji pojawiało się w
audycjach radiowych na całym świecie. Jest również nagradzany jako producent płyt
(nagroda Blues Top za Płytę Roku zespołu Boogie Boys „Made in Cali” z 2012 roku, z
trzema piosenkami autorstwa Johna). To wytrawny, energiczny, kochający scenę artysta,
weteran w swoim fachu. Jest też zapalonym kolekcjonerem płyt, znawcą historii muzyki, o
której potrafi bez końca opowiadać.
Przed ostatnia płyta Johna, „Let Yourself Go”, ukazała się w 2015 roku nakładem
wytwórni Rip Cat Records. Znalazło się na niej 13 utworów, w których artysta wykorzystał
różne style bluesa, soulu oraz r&b lat 50. XX wieku. Jest też kilka świetnych wstawek, np.
Rusty’ego Zinna, Kida Ramosa, Boba Welsha, Rogera Perry i wielu innych. Ta płyta to
prawdziwy klejnot, warto zwrócić na nią uwagę! Podczas tegorocznej trasy koncertowej,
zespół będzie promować nową płytę „Nightlife”.
https://www.johncliftonmusic.com/
Skład zespołu:
John Clifton – śpiew, harmonijka
Scott Abeyta – gitara
Matt Molten – gitara basowa
Szymon Szopiński – perkusja
Gościnnie:
Micha Kielak – harmonijka

