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I San Antonio pågår 
jazzfestival med bland andra 
Eddie Palmieri och hans 
band samt Marlena Shaw.







Helt annat musik kan höras på 
en mexikansk restaurang när 
Mariachi Los Conquistadores gör 
ett intensivt och medryckande 
framträdande.







Över till Lafayette i Louisiana. Sidney Williams tar emot på kontoret 
i butiken Sid’s One Stop, som han driver tillsammans med fru och 
dotter.  Han har även nattklubben El Sid O’s och ett antal andra 
fastigheter, och spelar dessutom dragspel (om än mera sällan än 
sin bror Nathan och brorsonen Lil’ Nat).





I Scott spelar cajunmusikern Kevin Naquin upp till dans på 
ett Harley Davidson-arrangemang.





På Blue Moon Saloon i Lafayette samlas varje onsdag 
åtskilliga av områdets främsta cajunmusiker till jam.



Ytterligare en 
spelsugen på 

väg in.





Megan Brown och Drew Simon utgör 2/3 av cajunbandet T’ Monde, men spelar även i andra sammanhang. 
Megan kan höras i tjejtrion Les Bassettes, medan Drew är trummis i bl.a. framgångsrika Pine Leaf Boys.



Hemma hos Major 
Handy, gitarrist, 
dragspelare, bil-
verkstadsägare 

och mycket annat. 
Kanske mest känd 

från tiden som 
gitarrist i zydeco-
musikern Rockin’ 
Dopsies band på 
1970-talet, men 

fortfarande 
mycket aktiv. 







Dagen efter 
intervjun spelade 

Major Handy
tillsammans med 

Robert Richard 
på en restaurang.



I Opelousas bor 
David Edmond, 

sångare, basist och 
ledare för The Inner 
City Rhythm & Blues 

Band, där även 
sonen David Jr. och 
gitarristen Chester 

Chevalier ingår.





70-årige Paul ”Lil’ Buck” Sinegal är en synnerligen 
aktiv och flitigt anlitad gitarrist och sångare. Han 
har en imponerande meritlista, vari ingår mer 
än tio år i zydecokungen Clifton Cheniers band.



Lil’ Buck 
har besök 

av Chester 
Chevalier.







Staden Opelousas hyllar en kväll Clifton Chenier (1925–1987), där Cliftons son C.J. Chenier 
och hans band – förstärkt med Lil’ Buck Sinegal (t.h.) – är huvudattraktionen.





Clifton Cheniers Red Hot Louisiana Band i Lund 1979. Unge C.J. 
Chenier (då på sax) omges av farbror Cleveland (tvättbräde)  och 
pappa Clifton (dragspel). Halvgömd bakom mikrofonstativ står Lil’ 
Buck Sinegal, som syns bättre på den 35 år nyare bilden till höger.



C.J. Cheniers gymnastiske 
trättbrädespelare



Wayne ”Blue” 
Burnes har nu 
eget band, men 
har tidigare spelat 
med både Sr och 
Jr Chenier.



Tvåfaldige 
Grammy-
vinnaren 
Terrence 

Simien finns 
med bland 
åskådarna.



Swamp pop-veteranerna Warren 
Storm och Willie Tee framträder 
med sitt band Cypress i Houma.

Sångaren och trumslagaren 
Warren Storm verkar inte vilja ta 

det lugnt fast han är 77 år. Och 
den 7 år yngre  saxofonisten och 

sångaren Willie Tee kör på för 
fullt han också. 









Brassband-
traditionen 
lever vidare i 
New Orleans.



På Mulate’s i New Orleans spelar dragspelaren Lee Benoit och hans familjeband.



Även servitrisen vill dansa.
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