
 

Jo' Buddy & Down Home King III 
Vuodesta 2004 jo satojen hypnoottisten kotimaan keikkojensa lisäksi, mm.  
USA:ssa & Euroopassa menestyksekkäästi viime vuosina kiertäneen  
"tehoduo" Jo' Buddy & Down Home King III:n musiikillinen anti on runsas  
ja tänä päivänä poikkeuksellisen herkullinen Roots keitos. Se on kypsennetty 
tuoreista raaka-aineista kuten; Swamp Boogie, Down Home Blues,  
New Orleans R&B, Zydeco, Country, Ragtime, Swing, Rockabilly, Surf, Gospel,  
Soul, Balladit, tavalla, joka edustaa vitaalisuudessan ja 100% omavaraisuudessaan  
täysin maailmanluokkaa. 
 
Juuri 10-aktiivivuottaan juhliva kokoonpano on julkaissut vuodesta 2006  
kolme pitkäsoittoalbumia ja kaksi vinyylisingleä sekä esiintyy 4:llä raidalla  
Jo' Buddy:n tuoreella 30-vuotista keikkataivalta juhlivalla "Inside Out" 
-cd/lp albumilla. Nuo kaikki levyt ovat saaneet erinomaisen vastaanoton  
kansainvälisesti sekä kriitikoilta että radiotoimittajilta. Nämä bändin  
kokemusrikkaat vuodet ovat hioneet kokoonpanon soundista välittömästi  
tunnistettavan, jollaista ei muulla tänä päivänä kuule. Lisäksi tehokaksikko  
esiintyy legendaarisen pianisti-laulaja Gene Taylor:in (ex-Canned Heat,  
ex-The Fabulous Thunderbirds) uudella "Roadhouse Memories"-cd/lp:llä  
(Bluelight). 
 
Jo' Buddy (48) laulaa sielukkaasti, louhien samanaikaisesti matalalle viritetyllä  
kitarallaan rytmiä, sooloa ja bassoa, hänen "taustabändinsä" rumpali/ 
lyömäsoittajavelho Down Home King III:n (32) loihtiessa ilmoille vastustamattoman 
irtonaista rämebeatiaan... siis heitä on vain kaksi ja vieläpä 16-vuoden ikäerostaan 
huolimatta/ansiosta, he kuulostavat suvereenisti täydeltä bändiltä. 
 
Bändin ulosanti on maanläheisen fonkya, hypnoottisen rouheaa, rockaavan  
herkkää, hyödyntäen inspiroivan luovasti vanhempaa ja uudempaa USA:n  
syvän etelän mielialaa kohottavaa perinnemusaa 1900-luvun alusta, tähän  
päivään. Heidän ainutlaatuisen vapautunut rytminkäsittelytapansa saa nopeasti  
vipinää tanssilattialla, vieden kuulijansa transsiin!!! 
 
Koe kahden sukupolven hedelmällinen kohtaaminen! 
 
- Jo' Buddy: laulu & sähkökitara 
- Down Home King III: rummut, lyömäsoittimet & taustalaulu 
 
Jo' Buddy & Down Home King III: Ram-Bam Records Discografia 
"Grits & Rattles" -CD albumi (RAM 004) v. 2006 
"Whole Lotta Things To Do"-CD albumi (RAM 005) v. 2008 
"Everything´s Gonna Be Alright!" - CD/LP albumi (RAM 006) v. 2010  
"Elevator Boogie" "7 vinyylisingle (RAM45S 061) v. 2010 
"Jo' Buddy´s Rockin' 45" - 45 rpm vinyylisingle (RAM45S 071) v. 2011 
"Inside Out" - CD/LP-album feat. Down Home King III…(RAM 007) v. 2013 
Jakelu Skandinaviassa: www.playgroundmusic.com 
 
He ovat säestäneet yhdessä mm. seuraavia musiikillisia suuruuksia:  



Lazy Lester, Louisiana Red, Gene Taylor, Diz Watson & Tony Uter, Junior Watson,  
Rick Holmstrom, Lynwood Slim, Bob Margolin, David Maxwell, Doug Jay, Big 
Sandy, Big Joe Louis, Wiley Cousins, Little Victor's Juke Joint, Jussi & Eero 
Raittinen, Marjo Leinonen, Tokela, Sami Saari, Niko Ahvonen, Esa Kuloniemi, Pepe 
Ahlqvist, Helge Tallqvist, Tomi Leino, Juho Hurskainen, Wang Dang Juke, Satu 
Pohja…  
 
Lainauksia: 
"Parasta mitä olen nähnyt livenä vuosiin missään."  
WILKO JOHNSON, (ex-Dr. Feelgood) U.K. 2006  
 
"On melko hämmentävää, kuinka täydeltä orkesterilta tämä kahden miehen kattaus  
kuulostaa. Rummut, kitara ja laulu riittävät luomaan simppelin, mutta täyteläisen  
kuuntelukokemuksen." 
TOMI NORDLUND, Satakunnan Kansa / Pori Jazz (keikka-arvio)14.7.2011 
 
"Vaikka olen nähnyt duon livenäkin pari kertaa, niin edelleen täytyy ihmetellä sitä  
täyteläisen metelin määrää, minkä kaksi miestä saa aikaan."  
MIKA KÄHKÖNEN, Rajatapauksia (levy-arvio) 5.8.2011  
 
"Kokoonpano on pieni, mutta se soi isosti, vaihtelevasti ja eläväisesti ja kuulija  
vakuuttuu asian olevan juuri niin." 
MIKKE NÖJD, Etelä-Pohjanmaa (levy-arvio) 14.4.2010 
 
"Bändi tuskin voi olla pienempi kuin kitaristin ja rumpalin muodostama duo.  
Mahdollisuudet ovat periaatteessa hyvin rajalliset, mutta tämä kaksikko kuulostaa  
täyteläisemmältä, kun useimmat kvartetit."  
PAULI KALLIO, Blues News (levy-arvio) 2/2010 
 
"Uhkaavaa, herkkää, rajua ja alkuvoimaista musiikkia, joka resonoi pitkälle  
sointukaavan tuolle puolelle. Jos tätä soittaisi avaruusolioille, he tajuaisivat heti,  
millainen laji on tällä planeetalla nostanut itsensä ravintoketjun huipulle."  
JONE NIKULA, Ovi-lehti (levy-arvio) 2/2008 
 
"Jos Pistepirkkojen soitto on primitiivigaragea pop otteella, uppoaa Jo' Buddy  
& Down Home King III alkukantaisuudessaan tiiviimmin syvän etelän suohon." 
DEMARI (levy-arvio) 2008 
 
"Tämä veto oli paras heiltä koskaan näkemäni. Yhteispeli sujui kuin kaksisoluisella  
ameballa. Järjettömän muhkean soundin särmä oli sellainen, että sillä olisi voinut  
ajaa partansa tai ajaa nurmikon. Suurenmoista!"  
JUSSI NIEMI, Aamulehti (keikka-arvio) 10.9.2011  
 
"Jo' Buddy & Down Home King III tekevät edelleen parasta blues-musiikkia tällä  
puolen Como Mississippin." 
RED LICK RECORD, Wales, U.K. (levy-arvio) 9/2008 
 
"Voimakas lauluääni, muriseva kitara ja mukaansatempaava biitti. Aivan  
fantastista raakaa musiikkia, askel arjen yläpuolelta." 
FRANCHO ANGÁS, Los Twangs, ESPANJA (levy-arvio) 12/2008 



 
Yhteys / Kontakti: 
RAM-BAM RECORDS 
www.ram-bam.com 
rambam.mail@gmail.com 
puh. 050 - 345 27 68 
www.myspace.com/rambamjoe 
www.facebook.com/joey.buddy 
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