Pressemelding – BBLyngs Bluesband
BB Lyngs Bluesband fra Bergen, kjent for å skape begeistring å levere musikk med høy
kvalitet er endelig klar med sin første plate ”Snatch it back”.
Bandet består av:
Helge Lynglund – Vokal og Mississippi saksofon (munnspill)
Willy Korneliussen – Trommer og perkusjon
Atle Mjørlaug – Bass
Ole Thomsen – Gitar
Øystein Undem – Piano / Orgel
Den unike besetning til bandet skaper den gode kvaliteten og musikkgleden som oppstår når
de spiller sammen. Willy Korneliussen , Atle Mjørlaug og Ole Thomsen er kjent fra Bergen
Bluesband og er veletablerte musikere som gir bandet en trygghet med en unik driv av topp
kvalitet. Helge Lynglund med sin vokal og munnspill har etablert en egen stil, fylt av blåtoner
rett fra blueshjerte. Øystein ”Boogieman” Undem har til tross for sin unge alder klart å
etablere seg navn for sitt pianospill. Kjennetegnet til Undem er at han gir alt og ikke
svettedråpe eller tangent spares i pianospillet.
Bandet har hentet mye av sin inspirasjon fra Chicago, New Orléans og Pianoboogie.
Musikkstilen treffer både den erfarne lytter innen bluesen så vel som den vanlige mann som
setter pris drivende god musikk.

”Snatch it back” er bandets første cd og ble lansert i slutten av april 2008.
Platen har allerede vært å høre på flere radiokanaler i det landsstrakte land og høster svært
positiv omtale.

Sagt om bandet:
Osterøy Bluesclub
... kanon konsert…dette svingte hemningsløst…vi stor koste oss….
Karmøy Jazzclub - Holmen Brygge, Skudeneshavn
…en sprudlende gjeng dyktige musikere… deres spilleglede og fengende bluesrytmer gjorde
at kvelden ble en suksess.
Skånevik Bluesklubb
…en negativ ting...”at de kun spilte en kveld…”
Sotra Blues Klubb
… en salig romjulskveld med saftig blues fra BB Lyngs …. smilet sitter løst både hos
musikere og publikum…
Samnanger Bluesclub
…en kjempefin blueskveld….dette svingte hemningsløst….
Bergen Blues & Roots Club
...en helt utrolig bra konsert og for en spilleglede og utstråling…..
Bergens Tidende skriver følgende om platen:
BB Lyngs Bluesband er dyktige eksponenter for den vestlandske bluesen. Med platen
«Snatch it back» tar de for seg kjent og ukjent stoff, viser at de er fremragende
instrumentalister og at dette er en musikkform som de har under huden. Spesielt
pianist/organist Øystein Undem og gitarist Trond Olsen gir oss den gode, og av og til
melankolske, følelsen som god blues skal gi.

BBLyngs leverer ikke bare god kvalitet, men en utstråling og spilleglede man
svært sjeldent finner.

For men informasjon om platen og bandet:
Pressekontakt \ Booking: Helge Lynglund – 917 73 471
http://www.bblyngsbluesband.com

