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Intervjuet Bluesentusiasten
hDe
h myke, blå tonene gir Michael Ray Horton muligheten til å kommunisere via gitarstrengene,
mens kampsporten gjør ham til et bedre menneske.

Hardtslående bluesgitarist
HILLEVÅG

Da Dalane Bluesfestival i Egersund
utlyste en konkurranse i 2011 tok
Michael utfordringen på sparket.
Med seg hadde han faren som bassist og Tory Raugstad på trommer.
Det var første gang de spilte på en
festival, og overraskelsen var stor
da de gikk helt til topp i konkurransen.

Engelsk far

Michael Ray Horton er ekte Stavangergutt, etternavnet har han arvet etter faren som har sitt opphav
i England. Hjemme står musikken i
høysetet. Foreldrene sverger til countrymusikk, men hos Michael er
det blues som gjelder.
Etter konfirmasjonen kjøpte
Michael bassgitar og begynte å øve.
Senere fikk han en video med Stevie Ray Vaughan og bandet Double
Trouble for å lære seg bassgangen
i bluessjangeren. Han ble så betatt
av solospillet til Vaughan at han
byttet ut bassgitaren med el-gitar.
Med god hjelp av faren og onkelen
som begge er gitarister, tok det ikke
lang tid før Michael ble dyktig.
Han søkte etter eget band og begynte å spille med bassisten Tory
Raugstad og trommisen Andreas Roalkvam. Da Andreas sluttet, overtok Tory trommene. Den
nye bassisten ble Michaels far og
bandet valgte det internasjonale
navnet Michael Ray & The Royal
Flush. Mange har hatt gleden av å
høre dem på Stavanger BluesClub
og Sandnes Bluesklubb sine arrangement.

Dagens navn
hh
Michael Ray
hoRton
hh
FØDt: 12. juni

1989.
hh
SiVilStanD:
Singel.
hh
BoSteD:
Hillevåg.
hh
yRKe: Musiker.
hh
anleDninG:
Allsidig musikktalent.
hh
BeSKRiV DeG
SelV MeD tRe
oRD: Sjenert, snill,

energisk.
hh
hVa eR DU MeSt
oPPtatt aV FoR
tiDen? Gitar-

spilling, kampsport, venner.
hh
hVa PRoVoSeReR DeG?

Brutte løfter.

Fra Egersund til Notodden

Da de vant konkurransen i Egersund, var premien en tur til Notodden Blues Festival hvor ny konkurranse ventet.
– Da vi kom til Notodden, visste
vi ikke helt hva vi skulle gjøre, men
bestemte oss for å lage en medley,
som en tribute til Stevie Ray Vaughan og Gary Moore. Helt uventet
for bandet kom vi til finalen, og var
blant de fire siste finalistene.
Bandet har nå begynt å lage egne
sanger og prøver også ut nye sjangere.
– Vi har beveget oss mer mot
bluesrock, og prøver oss fram for å
finne vår egen sound.
Utenom søsteren Carol Yvonne
på 36 år har også Michael en bror
på 16. Steven og Michael har et
nært forhold og er gode kompiser.
Sammen driver de blant annet med
amatørfilming av humoristiske
iscenesatte historier. Også filmer
med kampsport står på menyen.

Selvforsvar

Michael har grader i Karate, Judo,

Bluesgitarist Michael Ray horton
spiller på flere strenger. i tillegg
til musikken er han en allsidig
kampsportutøver.
Foto: Erling JEnsEn

”Jeg er glad
i blues, men
er samtidig
åpen for
andre
sjangere.”

Capoeira, Tae Kwon Do og Ninjutsu. Nå trener han Krav Maga, Jeet
Kune Do, Kali Sikaran, Judo og Tae
Kwon Do.
– Hvordan klarer du å holde styr
på alle disse ulike grenene?
– Det blir som en verktøykasse,
du velger det verktøyet du trenger
ut fra situasjonen.
– Har du noen gang hatt behov
for å forsvare deg?
– En gang møtte jeg en gjeng med
ungdommer. Den mest aggressive dyttet meg gjentatte ganger, og

jeg fryktet at jeg skulle bli angrepet. Som en refleksbevegelse langet jeg ut et spark og inngriperen
gikk i bakken. Ungdommene ble
nok ganske overrasket, for de forsvant i en fart. Jeg ble ganske skjelven etterpå. Selv om jeg driver med
kampsport, er jeg imot vold, kampsporten hjelper meg å bli et bedre
menneske.

Åpen for andre sjangere

– Hvor er ditt nivå som gitarist om
ti år?

– Kan det bli så mye bedre enn
det er nå? svarer Michael og ler
godt.
– Har du planer om å endre musikksjanger, eller er det blues som
ligger ditt hjerte nærmest?
– Jeg er veldig glad i blues, men er
samtidig åpen for andre sjangere.
– Om du får tilbud som gitarist i
Ole Ivars, sier du ja?
– Ha, ha, jeg skal tenke på det.
Erling JEnsEn

