
Finnish Blues Societylle (FBS) myönnetään Blues Foundationin Keeping the Blues 
Alive (KBA) 2010 -palkinto 
 
Suomalaiselle Finnish Blues Society (FBS) -yhdistykselle myönnetään amerikkalaisen Blues 
Foundation –järjestön Keeping The Blues Alive (KBA) Awards  2010 –palkinto. Arvostetun 
huomionosoituksen luovutus tapahtuu USA:n Memphisissä lauantaina 23.1.2010. KBA-seremonia 
kuuluu keskeisenä osana laajamittaisen kansainvälisen International Blues Challenge (IBC) -
viikonlopun tapahtumiin. FBS saa KBA-palkinnon tunnustuksena USA:n ulkopuolella tapahtuneesta 
pitkäaikaisesta ja pyyteettömästä toiminnasta blues-musiikin hyväksi. 
 
Finnish Blues Society on ollut erittäin tärkeä toimija blues-musiikin tunnettuuden lisääjänä Suomessa 
perustamisvuodestaan 1968 lähtien. Yhdistys on levittänyt blues-tietoa jo peräti neljä vuosikymmentä 
julkaisemassaan Blues News -lehdessä, Blue North -levymerkillään, konserttitoiminnallaan sekä 
runsassisältöisten nettisivujensa välityksellä. Edelleen aktiivisesti toimiva Finnish Blues Society on 
yksi maailman vanhimmista blues-yhdistyksistä. 
 
Finnish Blues Society ry ja Blues News -lehti 

Finnish Blues Society ry (FBS) on aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää 
afroamerikkalaisen kansanmusiikin ja siitä kehittyneiden musiikkimuotojen tunnetuksi tekemistä sekä 
vahvistaa kotimaisen blues-musiikin tunnettuutta kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistyksen päätehtäväksi 
on muodostunut suomenkielisen Blues News -lehden julkaiseminen. 

Vuonna 1968 perustettu Blues News (BN) on Suomen ensimmäinen ja ainoa sekä yksi maailman 
ensimmäisiä mustan musiikin julkaisuja. Tähän mennessä ilmestyneiden 239 BN-numeron sivuilla 
ovat tilaa saaneet kaikki musiikkilajin eri ilmenemismuodot ja johdannaiset bluesista 
rhythm’n’bluesiin, souliin ja gospeliin, ulottuen myös 1950-luvun rock’n’rolliin. Lehti sisältää laajoja 
ja analyyttisiä artistiesittelyjä, musiikki-ilmiöiden seikkaperäisiä kuvauksia, runsaasti levyarvioita, 
vakiopalstoja sekä koti- ja ulkomaan uutiskatsauksia. 

Tarkempaa tietoa yhdistyksestä, lehdestä sekä levyjulkaisuista on luettavissa verkkosivuilta: 
http://www.bluesnews.fi ja http://www.myspace.com/bluenorthrecords. 
 
Blue North Records 

Finnish Blues Societyn Blue North -levymerkki on julkaissut vuosien saatossa useita äänitteitä. Suurin 
osa vinyylitallenteista on myyty loppuun, mutta kaikki kuusi CD-julkaisua ovat edelleen saatavilla: 
More Living Finnish Blues (BNCD 001); BLUES POWER! The Radiomafia Roots Evening Sessions 
Vol.1 (BNCD 002); "Mello' Hello!" Eddie Boyd in Finland (BNCD 003); Blues News Is Coming... 
Anthology Of Contemporary Finnish Blues (BNCD 004); Hojas Blues Band, Live At Myllyblues 
(BNCD005) ja Gyan Dookie & Telecaster Combo, Twenty Years After (BNCD006).  
 
The Blues Foundation 

Memphisissä päämajaansa pitävä Blues Foundation on voittoa tuottamaton organisaatio, jonka 
päätehtäviä ovat bluesin historian ja elinvoimaisuuden vaaliminen, musiikkilajin koulutuksen 
tukeminen ja tämän amerikkalaisen taidemuodon tulevaisuuden turvaaminen. Järjestöön kuuluu 165 
blues-yhdistystä sekä lukemattomia henkilöjäseniä ympäri maailman. Foundationin järjestämät 
tilaisuudet ja sen jakamat kunnianosoitukset kuten Blues Music Awards, Blues Hall of Fame 
Induction Ceremony, International Blues Challenge ja Keeping the Blues Alive Awards – tekevät siitä 
kiistattomasti blues-musiikin kansainvälisen johtokeskuksen. KBA-palkintoja yhdistys on jakanut 
vuodesta 1980 lähtien. Lisää tietoa on saatavilla Blues Foundationin nettisivuilta 
http://www.blues.org.  
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