
Notodden Bluesklubb slår på stortromma. Ronnie Le Tekrø og Amund 
Maarud topper Kappleikhelga 2009. 
 
27 og 28. november er det igjen klart for kappleikhelg på Notodden i regi av Notodden 
Bluesklubb. Årets weekend ser ut til å bli en av de mest spektakulære noensinne med et 
innhold og artistutvalg som absolutt bør være noe for en hver smak. 
 
Fredag: En kveld med nye talenter og ungdommelig trøkk 
Fredagen starter med lokal gitarkappleik på Arno. Her vil både unge og litt mer rutinerte 
lokale gitarister fighte om tittelen som lokal kappleikmester. Vinneren av den lokale 
kappleiken går videre til finalen på lørdagen Også her, som i finalen, er showet og utstråling 
like viktig som tekniske ferdigheter på gitaren. Humor, visuell showfaktor, sexapeal, 
kostymer i tillegg til gitarbrillianse er viktige elementer for å være en fullkommen 
gitarentertainer. Etter den lokalkappleiken er det konsert med ungdommene i Shuffle Service - 
Union Blues Band 2009. Dette bandet vant Norsk Bluesunions talentsatsing, 
bandkonkuransen Union Blues Cup, under Notodden Blues Festival. Premien er en turne på 
de fleste av klubbene i Norsk Blues. Bandet er nå midt i turneperioden og får strålende 
kritikker over alt hvor de spiller. Denne gjengen spiller blues med en ungdommelig attitude 
og trøkk som ikke bare de mest ihuga bluesentusiaster kan digge. For de som har gått den 
villfarelsen om at blues er treigt og sirompa, bør i hvert fall besøke Arno denne fredagen. Her 
blir det liv og trøkk. 
  
Lørdag. En dag i bluesens, gitarens og underholdningens tegn.  
Lørdagen starter ved 12-tiden på Arno med Pers Blå Time. Her vil bluesprofessor Per 
Arvesen generøst dele sine enorme blueskunnskaper med publikum på Arno. Per vil både 
verbalt og med genuine musikkinnslag ta oss med på et dypdykk i bluesens fascinerende 
historie. Dette er folkeopplysning på høyt plan og et must for alle musikkinteresserte. 
Dagtidkonseptet på lørdag fortsetter videre med Blues Quiz. Her kan alle være med, og 
bluesklubben regner garantert med at andre bluesklubber stille med egne lag. Vil Blueslaget 
fra Odda i år klare å stille lag? Og vil Oslo Bluesklubb går for revansje etter at de blei i fjor 
blei ydmyket av Notodden Bluesklubb? Ettermiddagen avsluttes med selve rosinen i pølsa. 
Bluesklubben har virkelig gjort et scoop med å få tak i Ronnie Le Tekrø – gitarist i 
verdensklasse – til å holde en ”Guitar Workshop.” Ronnie leTekrø blir av mange blir betraktet 
som en av de virkelig store rockegitaristene. Ronnie vi både fortelle og demonstrere sin 
spillestil, teknikk og muligens røpe en del kule triks. Denne workshopen passer for alle som er 
fan av gitar, enten man spiller selv eller bare er glad i musikk og gitarspill på høyt nivå. Dette 
er et tilbud både til unge og voksne, og bluesklubben samarbeider med ungdomsklubben i 
byen om dette arrangementet.  
 
Selve godbiten – Landskappleiken i Bluesgitar. 
Bluesklubben kan i år stille med tidenes line up når det gjelder deltagere. Vi kan nevne navn 
som Amund Maarud. Alle vet jo at Amund er helt i toppsjiktet av norske gitarister, det være 
seg både blues og rock. Amund har vunnet før og er garantert en sterk kandidat til å stikke av 
med den gjeve prisen. Knut Nordhagen er tilbake. For de som ikke vet det er Knut gitaristen 
som vant de to første kappleikene og han lover og komme veldig strekt tilbake. Ronnie Le 
Tekrø stiller! Dette er fantasisk artig at Ronnie stiller! Hva kan denne heavyrockeren finne på 
i denne bluesbaserte konkurransen? For de få som ennå ikke har skjønt det, så er bluesen selve 
basisen i rocken, så Ronnie kan ha garantert sin blues. I tillegg er Ronnie er en showman av 
dimensjoner. Olav Torgeir Kopsland er selvfølgelig tilbake for å forsvare fjorårets 
mestertittel. Kappleikhistoriens mestvinnende deltager er også tilbake. Morten ”The King” 
gjør et heidundrende comeback og lover et fantastisk show. Når Omlid blir spurt om han ikke 
frykter disse gigantene svar han tørt: jeg frykter ingen og det finnes bare én konge!  



Dette lover bra og bluesklubben garanterer tidenes kappleikshow og stor rift om billettene, så 
her gjelder det å være tidlig ute. Kappleikhelga rundes av med en eksklusiv konstellasjon. 
East Side Cobras med Amund Maarud i spissen. Dette er et ekte superlag, satt sammen for å 
gjøre noen få eksklusive konserter. Amund Maarud på gitar og sang, sangfenomenet og 
gitaristen Joakim Tinderholdt, munnspilleren Arne Rasmussen og den unge pianosensasjonen 
Øyvind Stølefjell. Kompet er det somme som i The Grand: Henrik Maarud – bror av Amund – 
på trommer og Per Tobro på bass. Dette er bluesa, dette er kvalitet og med en eksklusivitet 
som gjør at man ikke må ta sjansen på gå glipp av dette fyrverkeriet av et band. 
 
Notodden Bluesklubb er utrolig stolte av å presentere et så mangfoldig og helhetlig program 
som de i år har klart å få til. Her er noe for enhver smak, og klubben er sikre på at dette vil 
trekke folk fra hele landet, og at byens egne stiller opp hele helga. Bluesklubbens holdning er 
å være en inkluderende forening og ønsker alle hjertelig velkommen til Kappleikhelg 2009! 
Her er det bare å sette av datoene 27. og 28. november. 
 
 
Deltagerliste: 
Ronnie leTekrø          
Amund Maarud       
Morten Omlid                        
Joakim Tinderholt 
Vinner av Notodden Kappleik 
Olav Torgeir Kopsland         
Christina Lorenzen Skjølberg 
Knut Nordhagen                      
Tore Slåttsveen    
Steinar Karlsen (Meldt avbud, må skaffe erstatter.) På plass i løpet av et par dager)                    
 
 
 


