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Fredagsblues på Varbergs Teater ”A tribute to 
women pioneers in blues and rock’n’ roll”  

Den 16 september startar höstens Fredagsblues på Varbergs Teater 
och Violet Green är bandet som kommer ta oss på en musikalisk resa 
vi sent kommer att glömma.  
 Etta James, Camille Howard, Alberta Hunter, Aretha Franklin, Janis Joplin, Amy 
Winehouse, Lillian ”Lil” Green och Tina Turner. Vad har de gemensamt? Jo de 
har alla haft en stor betydelse för blues och rock'n'roll-scenen, från början på 
1900-talet fram till idag. Artister som är mer eller mindre uppmärksammade, 
men som alla har fångat människors intresse genom sin karisma och musikaliska 
skicklighet på scener runt om i världen. 
 
Sexmannabandet Violet Green har spelat tillsammans i 25 år i olika konstellationer 
och fick idén till föreställningen ”A tribute to women pioneers in blues and rock’n’ 
roll”  när de insåg vilken guldgruva av kvinnliga pionjärer inom blues och 
rock'n'roll  det fanns men som få visste om.  
 
På Varbergs Teater kommer vi få höra låtar från 25 olika artister som binds ihop 
av anekdoter från förr. Många av berättelserna berör, i synnerhet de som handlar 
om de många kvinnliga musiker som aldrig fick det erkännande de förtjänade. Som 
när Willie May ”Big Mama” Thornton fick höra sin hit ”Hound dog” sjungas av en 
vit, ung man vid namn Elvis Presley.  
 
Fredagsblues  på Varbergs Teater i Höst 
Fredag 16 september  klockan 19,  Violet Green  
Fredag 14 oktober klockan 19,  ThorbjØrn Risager & The Black Tornado.  
Onsdag 19 november klockan 19, Blues Detour  
 
Bifogat finns pressbilder på Violet Green.  
 
För mer information, kontakta: 
Sara Berndtsson, Arrangemangsproducent kultur- och fritidsförvaltningen 
Telefon: 0738 56 42 43  
E-post: sara-katarina.berndtsson@varberg.se  
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