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Idel leenden och bluesiga infall
Jahaja. Hur beskriver man egentligen en sådan
här galen afton på Villa Sandhem? Tja, fest,
trängsel, leenden, svett, kalas, improvisation,
skratt, stämning, klassiker, ölstänk, infall, mys,
tryck, blues, fullsatt, spelglädje och helkväll är
i alla fall några ord som måste ingå.
Det var som att halva Katrineholm och hela
Österåker skakat av sig schlagerbojan och helt
plötsligt kommit ihåg att det är mycket, mycket
roligare att gå ut och titta på levande musik än
att sitta hemma och glo på tv-skärmen.
Åtminstone om någon av traktens söner eller
döttrar ska uppträda. Den här gången var det
Henrik Olsson som samlat ihop sitt band för att

bjuda på totalt två timmars blueskalas. För nog
var stämningen på topp i den proppfulla villan
där folk stod tryckta längs väggarna och hängde
i dörrkarmarna för att få en chans att se och
höra sin hemmafavorit.
Just i den här versionen av Henrik Olsson
Band hade gitarristen och sångaren Olsson med
sig basisten Magnus Eugenson, trumslagaren
Wictor Persson och den evige parhästen Pasi
Oksman på klaviatur. En hel del munhuggande
sinsemellan och ännu fler leenden och skratt
visade att den här kvartetten verkligen
trivdes med att spela ihop – och även med det
publiktryck som satte prägel på kvällen.

Musiken som framfördes var förstås främst
hämtad från Henrik Olssons Bands eget
album “My Story” och gav Olsson själv stort
utrymme att improvisera och leka med sina
kompositioner, men självfallet lät han även
sina medmusiker få utrymme att uttrycka sig.
Dessutom spelades låtar hämtade från
repertoaren hos storheter som B.B. King,
Robben Ford, ZZ Top, Eric Clapton – och Sky
High. Plus en version av “Johnny B Goode” som
HOB faktiskt gjorde till sin egen. Allt detta
till högljutt och muntert bifall från en klart
partysugen storpublik. Kalas var ordet.
Urban Århammar

Utmaning. Henrik Olsson utmanade sitt band med en mängd infall på gitarren, men de tre övriga musikerna hängde på och det gjorde storpubliken också. Från vänster Magnus Eugenson, Olsson, Wictor Persson, Olsson och Eugenson samt Pasi Oksman. Bilder: Urban Århammar

