
BLUES CRUISE TIL KIEL DEN 27. – 29. APRIL 2023 

 
 

PRIS PR. PERSON: KR 2.695,- 
Prisen inkluderer: Reise med moderne turbuss til Oslo t/r og 2 overnattinger i innvendig 
dobbel/2-sengs lugar på Color Fantasy Oslo-Kiel t/r inkl. adgang til konsertene. 

Enkeltlugar t/r: kr. 900,- Utvendig lugar t/r:  kr. 600,- pr. person 

Frokost ombord:    kr. 174,- pr. person pr. vei   
Kveldsbuffet inkl. 1 drikke ombord: kr. 443,- pr. person pr. vei 
 
Denne turen krever gyldig pass eller nasjonalt ID-kort.  

Avreise torsdag 27. april  Varighet: 3 dager 

Avreise fra: Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Melhus, Støren, Berkåk, 
Orkanger, Meldal og Tynset. Påstigninger langs reiseruta avtales ved bestilling. 

 

Påmelding til Orklareiser på tlf. 72 49 57 50, e-post: 
post@orklareiser.no eller www.orklareiser.no 

 

 



Disse artistene opptrer på BluesCruise: 

Nick Moss Band feat. Dennis Gruenling: Nick Moss fra 
Chicago er en helt unik gitarist og låtskriver som er villig 
til å flytte grensene på den tradisjonelle bluesen. Hans 
overlegne talent er tydelig på sine studioalbum, men det 
er hans live-album og opptredener som får 
blueskritikerne til å sammenligne ham med noen av de 

største gitaristene i verden. I 2016 startet Nick et suksessfullt samarbeid med den anerkjente 
artisten Dennis Gruenling. Chicagobluesen til Nick blir gjennom samarbeidet på en stilfull 
måte flettet sammen med Gruenlings fengende swingrock til både fansen og bluespressens 
store glede. Sammen har de gitt ut platene The High Cost of Low Living (2018) og Lucky Guy 
(2019) og sammen har de vunnet flere Blues Music Awards. The Nick Moss Band og Dennis 
Gruenling jobber nå med et nytt album som forventes å slippes i 2023. 

Powersection: Er et 6-manns blues/rock band som er 
innom flere stilarter. De fleste i bandet har fortid som 
heltids musikere og har hver for seg vært med på å sette 
avtrykk i norsk musikkliv. Bandet har holdt på i 25 år, og 
etter mange år som rent coverband har de nå begynt å 
lage egne låter. Første album kom i 2017 og stadig gis 
det ut nye singler. Powersection er alltid klar for å besøke 

nye og gamle scener for å øse av sine musikalitet og sitt gode humør. Først og fremst får du 
her et band som er godt kjent både for sin spilleglede og profesjonalitet. 

Bluebirds: Det svenske bluesbandet Bluebirds består av Jim 
Ingvarsson, Patric Carlson, Magnus Jonson og Johan Johansson. 
Alle er svært erfarne bluesmusikere og har vært med i flere band 
opp igjennom tidene og gjort samarbeid med store artister. 
Sammen har de gitt ut fem studioalbum. 

 

 

Mighty Marith & The MeanMen: Marith Endresen har 
over 40 års erfaring som profesjonell sanger og artist. 
Med sitt kraftfulle og særegne musikalske uttrykk 
utstråler hun en egen autoritet og er uten tvil en blues- 
og soulsangerinne av rang. Selv om hun har deltatt på 
mange plateinnspillinger og tv-program, er det som 
liveartist hun virkelig stråler. I nærkontakt med publikum 
er Marith på hjemmebane og leverer bedre enn noen 

gang sammen med bandet sitt. Bandets musikalske uttrykk kles stadig opp i souldrakt med 
enkelte funky innslag. Kjernereportoaret består av egne versjoner av klassiske blueslåter, 
rythm’n’blues- og soulperler. 



Christina Skjølberg: Da Christina Skjølberg entret den 
norske bluesscenen for over 10 år siden var det få jenter 
som spilte blues. I 2014 gav hun ut sitt debutalbum, 
«Come and get it» og turnerte Europa rundt. Tett 
turnering har gitt masse sceneerfaring, og Christina 
fremstår i dag som en fullblods artist, med stålkontroll 
på både band og publikum! Når hun i tillegg har 
gitarferdigheter på høyde med de tøffeste gutta i 
klassen, og synger med en ekthet og innlevelse få kan 
matche, skjønner vi at vi snakker om en unik artist! 
Christinas musikalske referanser er dypt forankret i 60- 
og 70-tallets blues, funk og rock. Publikum som vokste 
opp med denne musikken og opplevde den live, har 
etter Christinas opptredener ofte gitt tilbakemeldinger 
som «jeg trodde aldri jeg skulle få oppleve dette igjen!». 

 

Stefan Dafgård og Tommy Trumma: Stefan 
Dafgård og Tommy Trumma er et 
tomannsband fra Gøteborg. Bandet har en 
genuin og unik sound –blues, soul og 
rootrock blandes med swamp-pop og 
boogaloo. Med utgivelsen av det nye 
albumet «Travel Kit Groove» og 
opptredener på blant annet Notoddens 
Bluesfestival og Åmåls Bluesfest har duoen 
begynt å gjøre seg bemerket på den 

nordiske bluesscenen. Stefan Dafgård er kjent fra band som The Instigators og Jim's Combo. 
Tommy Johansson har spilt med blant annet Voxhall Blues og Abel & Kaninerna. 

 

RoosterHouse Gumbo Band: RoosterHouse Gumbo 
Band spiller en blanding av ulike blues-stilarter. 
Entusiasme, glede og kjærlighet til musikken ligger 
alltid bak det bandet gjør. Bandet ble startet i 2012, 
og en av de første spillejobbene var som jamverter 
på Bellmann Pub under Notodden Bluesfestival. 
Bandet har vært vertsband for den offisielle 
bluesjamen der hvert år siden da. RoosterHouse 

Gumbo Band deltok på BluesCruise i 2017 og gleder seg stort til å opptre for bluesglade 
gjester nok en gang. 

 

 


