
Gamle slagere får nytt liv når Sweet Potato 
drar dem fram fra gamle amerikanske arkiv. 
Gjennopplivingen av gamle bluegrass-låter 
som får ny energisk drakt med Sweet Potato 
And The Mashed Spuds blir noe annet 
enn det vi har hørt før. Det er ikke som 70-
tallets norske blågress-bølge, det blir heller 
2000-tallets hiphop-pregede lydbilde som 
trenger gjennom musikken. Teknikken sitter 
godt hos disse utøverne som har tråkket 
sine år i akademiske ganger. Musikerne 
eksponerer høyt nivå og har bakgrunn flere 
forskjellige band. Sweet Potato oppsto for 
omlag et år siden med dagens besetning 
og de har tidligere opptrådd på Trondheim 

World Music Festival mellom anna. 
Flerstemmig koring er en av spesialitetene 
til gjengen som benytter tradisjonell 
vestamerikansk besetning a la 30-40 tallet. 
Bandet består av Anne Grethe Nyhaug, 
vokal, Erlend Olav Bjørkøy, mandolin, 
Gøran Bogstrand på gitar, Fritz Eidsvaag 
på trommer og Rune Melvær, banjo.
Det livlige bandet har stemningskapende 
profil og garanterer trampeklapp. Vi er glade 
for å innkludere dette gnistrende orkesteret i 
programmet og anbefaler publikum å få dem 
med seg i en helhetlig festivalopplevelse.

GNISTRENDE BLUEGRASSBAND MED TRAMPEKLAPPGARANTI!

Har du sett filmen O Brother, Where Art Thou? eller hørt Bruce S
pringsteen med Seeger 

Sessions? Da vet du at bluegrass er m
usikk som det er umulig å kjede seg til.

Sweet Potato and the Mashed Spuds spiller tradisjonell blu
egrass med en gnistrende 

spilleglede og humoristisk vri. I tillegg til kje
nte og kjære travere som Folsom Prison 

Blues og You are My Sunshine, har gjengen gravd
 dypt blant gamle tradisjonelle ameri-

kanske låter som få har hørt før. Disse spilles i friske, vitale v
ersjoner som du vil nynne 

på hele veien hjem. Medlemmene har lang fartstid fra u
like band og trakterer sine

 in-

strument på et høyt nivå. 

Instrumenteringen er standard blu
egrass: vokal, banjo, mandolin, gitar, fiolin og kontra-

bass og i tillegg til den em
inente sangerinnen, er gutt

a i bandet med på flerstemt koring, 

noe som skaper en sjeldent sjarmerende og entusiastisk stem
ning.

Vi har ennå ikke opplevd en 
konsert uten trampeklapp!!

Nøl ikke, book din kveld med Sweet Potato and the Mashed Spuds i dag!

booking:
gØran: 91584824 fritz: 41411831

Lørd.2/8 kl 17


