PRESSESKRIV
NICK MOSS BAND
“Moss’ class shines through, which builds
into a showcase of his fluency on the sixstring.” Billboard.com
“ Den nerven, den feelingen og det trøkket
som Nick Moss Band leverer live, er
bortimot uten sidestykke. “ Bluesnews
“ While Moss was mentored by blues
greats, blues royalty is in Michael
Ledbetter’s blood.“ Tahoe Onstage
Chicagogitaristen Nick Moss og hans
fremragende medgitarist og vokalist Michael
Ledbetter har i flere år fått fantastiske
anmeldelser både for konserter og utgivelser
og selv ikonet Buddy Guy påstår at Nick Moss
Band er noe av det beste fra
blueshovedstaden Chicago på mange år.
Moss er en helt unik gitarist, låtskriver som er
villig til å krysse grenser, gjøre endringer på
den tradisjonelle bluesen for å hele tiden
kunne utvikle seg som artist og gitarist, og på
denne måten vinner han også nye fans hver
gang han går på scenen. Hans overlegne talent
er tydelig på sine studioalbum, men det er
hans live-album og opptredener som får
blueskritikerne til å sette ham i samme bås
som noen av de største gitaristene i verden.
Andregitarist og vokalist Michael Ledbetters
sørger for at bandet kan levere en bredde og
kvalitet få andre bluesband kan vise til. Med
sin heftige Soul, R&B stemme har han tilført
bandet den siste lille prikken over i'en som har
gjort bandet så populært rundt i verden.
Nick Moss Band leverer nå ei pakke ute på
veien som man sjeldent finner maken til og
Live Management er utrolig stolte av å få
jobbe med bandet fremover.
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“Nick Moss is one of the most consistent
current blues / blues-influenced artists. His
style is a heavy blues with grit and sweaty
grind.” Vintage Guitar
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“Moss waxes pyrotechnic with an
explosive six-string performance that
storms out of your speakers like a
bombing run.” About.com
“Nick Moss and his band are in fabulous
form.” BluesBlast Magazine

