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Med Fried Okra Band og Alain Apaloo på scenen i Alling, er der dømt guitarblues fra den sejeste skuffe.  

Aftenens koncert er en dobbeltkoncert hvor Alain Apaloo går på scenen til første sæt og Fried Okra Band til 

andet sæt. Hvad der sker i tredje sæt når de går på scenen sammen, ved vi ikke, men det glæder vi os til.                          

Fried Okra Band spiller den rå og direkte pågående CountryBlues der har sit udspring i det nordlige 

Missisippi.. - The Northen Hill Blues.  En stilart hvor guitaren er helt i focus og hvor de to guitarister      

Morten Lunn og Thomas Foldberg drøner derudad i et sejt tempo og fantastisk sammenspil. Bandet spiller 

uden basist, men det hele bankes grundigt på plads af trommeslager Thomas Crawfurd, der også spiller andre 

instrumenter undervejs. De tre gutter lever og ånder for deres musik og den får hele armen hver gang de 

optræder. De høster store anmelder roser, både for deres CD udgivelser og koncerter 

Alain Apaloo, der oprindelig stammer fra Togo i Afrika, er opvokset med musik helt tilbage fra sin barndom 

og de Afrikanske rødder  stikker dybt. Via musikalske venner fik han muligheden for at komme til Europa.  

Flyttede i 1999 til Danmark hvor han søgte optagelse på Rytmisk Musik Konservatorium og Graduerede i 2005.      

Alain Apaloo mestre mange stilarter og i særdeleshed hans Bluesfeeling og eminente guitarspil, krydret med et 

tuch off African slide, gør hans musik særdeles spændende at lytte til. Alain Apaloo blev i 2007 nomineret for 

bedste Danske Blues CD ’’Flying Vision’’ og han vandt i 2010 Danish Blueschallenge, hvorved han fik 

mulighed for at rejse til Memphis for at representere Danmark på Bluesscenen i USA.  
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