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AMERIKARESAN · En bluesberättelse
Marcus Svensson lirar blues för hela familjen

Låtskrivaren och bluesmusikern Marcus Svensson gör som Dramaten och Göteborgsoperan
– tonsätter utvandringen till Amerika på 1800-talet, fast med nyskrivna låtar som doftar
jordig blues och country. Amerikaresan är en råbarkad bluesberättelse för hela familjen där
berättarfantasin flödar fritt och vad som helst kan hända.
Vi får följa drängen Gustaf som ger sig av från Småland
på en vådlig och äventyrlig färd till Amerika på 1800-talet. Gustaf söker äventyret men också ett bättre liv i ett
nytt land, något som är lika aktuellt idag som för 150 år
sedan. Han utforskar det nya landet, tar sig nerför Mississippifloden där han träffar bluestrollkarlar och tampas med alligatorer. Ska rövarprinsessan Emma bli hans
räddning djupt nere i Louisianas träsk?
Det blir ett bluesmöte mellan två smålänningar,
nu boende i Göteborg när Marcus Svensson och
hans 82-åriga plåtgitarr möter radioprofilen, berättaren och artisten Åsa Gustafsson i Marcus nyskrivna
bluesföreställning Amerikaresan. Åsas nyfikna funderingar och mellansnack om hur det kan vara att komma till
ett nytt land och hur det var förr, väver samman tio nya
låtar skrivna av Marcus. Medverkande på albumet förutom Åsa Gustafsson och Marcus Svensson är basisten
och producenten Petter Eriksson och bluesprofilen Stefan Dafgård.
Marcus Svensson har under femton års tid turnerat
och spelat in en mängd skivor med olika band i en amerikansk rootstradition, bl. a. i bluesduon Svensson &
Dafgård och som musiker med Lucas Stark m. fl. Marcus
är också musiker och låtskrivare i countrybandet Pilgrim
som 2009 spelade in sin senaste platta och turnerade
med Kinkslegenden Ray Davies.
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Marcus Svensson – sång, plåtgitarr, elgitarr,
akustisk gitarr och väska
Petter Eriksson – kontrabas, slagverk och kör
Stefan Dafgård – munspel, slagverk och kör
Åsa Gustafsson – berättare och munspel

Sagt om Marcus i tidigare sammanhang:
Kristianstadbladet 080205
”Barnen i klass tre är snabbt djupt inne i musiken och
helt med på noterna i Marcus Svenssons hyllning till sin
76 år gamla gitarr byggd i plåt.”
Rootsy.nu 091026
”det sjunger också suveränt om Marcus Svensson”
Sydsvenskan 060621
”... fullständigt övertygande ... Svänger är vad det gör,
på allsköns olika sätt ... attityd, personlighet och djup
blueskunskap.”
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