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Prisvindende Fried Okra udgiver bedste album til dato  

To år efter deres seneste og 
anmelderroste udgivelse er Fried 
Okra nu igen på banen med 
deres sjette album, ’Doing It  
R igh t ’ . Og som a l t i d ha r 
musikelskere noget at se frem til, 
når det nye album rammer 
butikker og streamingtjenester. 

Blues-interesserede vil nemlig 
vide, at Fried Okra ikke er hvem 

som helst. De har bl.a. vundet 
Danish Blues Challenge og blev i 2018 nummer to ved det 
prestigefyldte European Blues Challenge. Derudover har Fried 
Okra flere gange været nomineret til årets blues album ved 
Danish Music Awards.  

Det sætter naturligvis barren højt for det nye album, men det får 
ikke den sammentømrede trio til at ryste på hånden. Albummet er 
nemlig ifølge bandet selv deres bedste til dato. 

”Vi er superstolte af albummet, hvor vi har fundet ind til en lyd og 
et udtryk, der er vores helt eget,” siger trommeslager Thomas 
Crawfurd.   

Fried Okra kommer genremæssigt godt rundt i krogene på det 
nye album, fra low down americana over folk og rock til old school 
boogie, hele tiden med reference og kærlighed til den simple 
blues fra USA's sydstater, der er bandets faste udgangspunkt. 

18. september udgiver blues- og rootsbandet Fried Okra deres længe ventede 
sjette album, ’Doing It Right’. 
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Fried Okra er netop stærkt inspireret af den amerikanske Hill 
Country Blues, og musikere som R.L Burnside og John Lee 
Hooker er forbilleder.  

En anmelder skrev om Fried Okras musik: 

”…som at sidde i et smukt gammelt godstog, hvor der både er 
blues, roots og trio-rock med som passagerer. Bandet er opkaldt 
efter en klassisk cajun ret – og måske derfor har trioen ret godt 
styr på virkemidlerne. Musikalsk forstår de at smage til, så det hele 
dufter af noget velkendt krydret med noget udefinerbart og 
anderledes. Man kan sige, at de stadig har the blues, men de 
spiller den ud i vide og rodfyldte rammer.” (Mads Kornum – Side 33) 

Musikken og ikke mindst teksterne på ”Doing It Right” er 
naturligvis bandets egne, og numrene på det nye album afspejler, 
at bandet har nået en alder, hvor det er oplagt at reflektere over 
livet og den tid, der er gået. 
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På titelnummeret ’You’re Doing It Right’ bliver der eksempelvis set 
tilbage på ungdommen, hvor forsanger Morten Lunn synger, at 
han ville ønske, han kunne rejse tilbage i tiden og give sit yngre 
jeg et par beroligende ord med på vejen: 

Se videoen “You’re Doing It Right” 

”You’re gonna be alright, just wait and see. You’ll turn out pretty 
fine, just look at me,” lyder en af de første linjer i nummeret, og 
det tror man på.  

Det er nemlig nøjagtigt den blanding af erfaren selvsikkerhed, 
selverkendelse og selvironi, der præger det nye album, som med 
ti nye numre sætter standarden højt for dansk blues og roots. 

’Doing It Right’ udkommer 18. september på Gateway Music. 

Se videoen “Copenhagen Fast Track” 

Fried Okra: 

Morten Lunn: vocal, guitar, diddley bow  

Thomas Crawfurd: drums 

Anders Wallin: bass 

Koncertplaner: 

Fried Okra har optrådt internationalt flere gange, og er et 
efterspurgt band på bluesscener i hele Norden. Bandet forventer 
at tage på turne herhjemme og til Tyskland, Finland, Sverige og 
Norge med det nye album, så snart det kan lade sig gøre ift. 
situationen med coronavirus.  

For mere info og booking: 

Booking: +45 26259557 

info@friedokraband.dk  

www.friedokraband.dk 

https://www.facebook.com/friedokraband/videos/667048047236519/
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