Boogie prosto z Delty na Rawie Blues! Rusza sprzedaż biletów
Pora ogłosić pierwszą gwiazdę, która podczas 37. Rawa Blues Festival wystąpi na scenie katowickiego NOSPR-u. To znakomita amerykańska
pianistka i wokalistka, trzykrotna laureatka Blues Music Awards, porównywana do Bessie Smith, Diany Krall i Arethy Franklin, pochodząca z
kolebki bluesa – Eden Brent.
Eden – nosząca przydomek „Little Boogaloo”, który nadał jej muzyczny mentor Boogaloo Ames - dorastała w muzycznej rodzinie w Greenville,
leżącym w Delcie Mississippi. Pierwszych nut nauczył ją dziadek, kiedy miała zaledwie trzy latka. - Zawsze uwielbiałam grać na fortepianie, ale
szczerze nienawidziłam czytania nut oraz cwiczeń. Wszystko zmieniło się, kiedy zaczęłam przygodę z jazzem i bluesem – wspomina artystka.
Jej dyskografia to cztery solowe albumy: „Something Cool”, „Mississippi Number One” (tytuł zaczerpnęła z nazwy autostrady, biegnącej niedaleko jej
rodzinnego domu), „Ain't Got No Troubles” oraz „Jigsaw Heart” (. W 2012 roku wydała płytę nagraną wspólnie z siostrami Jessicą i Bronwynne, na
której znalazły się utwory napisane przez ich mamę – Carol. W 2006 roku pianistka i wokalistka zwyciężyła w prestiżowym konkursie International
Blues Challenge, w kategorii akustycznego bluesa. Wzięła również udział w trzech filmach dokumentalnych poświęconych bluesowi.
Dla Eden będzie to druga wizyta na Rawie Blues. Wystąpiła na katowickim festiwalu w 2009 roku. Jednak jej muzyka – będąca mieszanką boogie
woogie, bluesa, soulu, gospel i jazzu - z pewnością dużo lepiej wypadnie w nowoczesnej, doskonałej pod względem akustycznym sali NOSPR-u niż w
ogromnych przestrzeniach „Spodka”.
Zobacz wideo: Eden Brent "Jigsaw Heart” >> https://www.youtube.com/watch?v=S-O78EXy0Qs
Ruszyła już sprzedaż biletów na 37 Rawa Blues Festival. Są one dostępne w ogólnopolskiej sieci Ticketpro oraz na stronie www.rawablues.com.
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