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The Fab Lushes är enligt egen utsago det snyggaste bandet i San Diego. 

Snyggaste bandet till Old Bell 
Nynäshamn får besök av The Fab Lushes från San Diego i USA. Bandet spelar på Old Bell på fredag. 
Relaterat

Det är inte så ofta som internationella artister uppträder i Nynäshamn. Men på fredag, den 9 oktober, står bandet The Fab Lushes på 
Old Bell scen. 
– Vi har hållit på i omkring tio år. Men tidigare har vi aldrig spelat i Europa. Nu är vi i Sverige, efter en tur till Tyskland och 
Nederländerna, säger bandets gitarrist Chris Kelly. 
I The Fab Lushes ingår också trummisen Ted Burgess och pianisten Randy Mroczynski. Bandet är från San Diego i Kalifornien och
spelar ”swinging roots rock”. 
– Vår musik är som en cocktail. Publiken kommer att få höra en blandning av blues, swing och surfhits. Meningen är att alla ska ha 
riktigt roligt och kunna dansa, säger Chris Kelly. 
Om man får tro The Fab Lushes egen hemsida har gruppen utsetts till ”det snyggaste bandet” i San Diego. Enligt Chris Kelley är 
bandets musik inte så typisk för dess hemstad. 
– Kulturen i San Diego är väldigt påverkad av att det kommer så många turister. Därför går det mesta hem. 
Tidigare i veckan har The Fab Lushes spelat i Stockholm. Att bandet uppträder i en så förhållandevis liten stad som Nynäshamn beror 
på att en nynäshamnare har hjälpt dem att boka spelningar i Sverige. 
– Vi mötte Lars Liljedahl, som bor här i Nynäshamn, när han arbetade i San Diego. Jag har fått veta att Old Bell är ett trevligt ställe. 
Det lokala bandet Bill & Bull Blues med Kenneth Karlsson, Hasse Ericsson, Anders Östberg Ray Rönnberg och P-O Berglund. 
– När artister utifrån kommer till San Diego är det vanligt att vi spelar som förband och lockar dit vår lokala publik. Det är bra om 
man kan hjälpa varandra att nå ut till fler människor, säger Chris Kelly. 
Redan nästa år kan The Fab Lushes komma att göra ytterligare en spelning i Nynäshamn. Bandet planerar att då genomföra en större 
turné. 
– Vi har gett ut en skiva och vill gärna nå en större publik i Europa. Vid sidan av att spela har vi kommit hit för att knyta kontakter.
Under sin vistelse i Sverige bor The Fab Lushes hemma hos familjen Liljedahl i Nynäshamn. Chris Kelly, Ted Burgess och Randy 
Mroczynski kommer att stanna kvar i staden i några dagar. 
– Eftersom detta är slutet på vår lilla turné får vi en chans att ha några dagars semester och få se mer av Sverige. 
The Fab Lushes är inte den enda gruppen som spelar på Old Bell i helgen. På lördag uppträder Micke Lorentzon Band.
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