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Årets beste unge bluesband
Marcus Løvdal Band har bare spilt sammen i åtte måneder. Likevel vant de Union Blues Cup i helgen, og blir
dermed sendt ut på turné det neste året.

– Jeg har ikke helt landet enda, sier Marcus Løvdal.

22-åringen har akkurat kommet hjem til Løvenstad fra Notodden Bluesfestival. Lørdag vant bandet hans, Marcus Løvdal Band, Union Blues
Cup, som blir arrangert hvert år av Norsk Bluesunion.

Bandet kvalifiserte seg på Bluesmaraton i Skedsmo Bluesklubb. Vinnerne blir premiert med en turné rundt i norske bluesklubber og festivaler.

Gir store muligheter
– Det er digg at turneen gir oss mye spilleerfaring og mulighet til å treffe mange artister og publikum. Sinnssykt bra med de mulighetene Union
Blues Cup gir, synes den ferske cupvinneren.

Det er et ungt band Marcus Løvdal (22) dro i gang rundt jul, og det er en sterk prestasjon å vinne mot veldig dyktige band etter bare
åtte måneder.

Marcus har tidligere spilt i band sammen med Bjørn Ulvik Blix Lein (21) på gitar / vokal og Audun Barsten Johnsen (20) på keyboard. Han har i
tillegg fått med seg Lasse Kulsrud Nordby (19) på bass og Jonatan Eikum (22) på trommer. Mesteparten av bandet studerer ved
Musikkonservatoriet i Agder.

Ser opp til Knut Reiersrud
Marcus Løvdal har vokst opp i en svært musikalsk familie og har hørt mye musikk. Ansiktet hans vil for noen være kjent fra fjorårets
«Norske talenter».

Musikksmaken hans er bred, men han trekker fram Robben Ford og Knut Reiersrud som sine to store forbilder musikalsk. Andre viktige
forbilder er Matt Schofield, Michael Ruff, BB King og Stevie Ray Vaughan.

– Jeg kunne gjerne tenke meg å spille med Knut Reiersrud. Jeg liker å spille blues i retning jazz og soul, og lytter gjerne til musikk med gode
norske band som High Red og Patey’s Pipe, forteller Løvdal.

Muligens til Memphis
Det kommer til å bli et travelt år for cupvinnerne. Premien vil bety konserter over hele landet, og mulig deltakelse i en stor blues-
konkurranse i Memphis i USA.

Fra før er de allerede booket inn på spillejobber på Herr Nilsen og Rudolfs Pub i Oslo tidlig i høst. Marcus Løvdal Band har tatt et langt skritt
videre som bluesband ved å vinne Union Blues Cup.

OVERBEVISTE: Marcus Løvdal (f.v.) fra Skjetten vant talentkonkurransen Union Blues Cup under Notodden Bluesfestival i helga, sammen med Marcus
Løvdal Band: Jonatan Eikum, Bjørn Ulvik Blix Lein, Lasse Kulsrud Nordby og Audun Barsten Johnsen. ALLE Foto: Geir Hareide Andersen
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