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Diz Watson 
Barrelhouse Blues & Boogie Woogie Piano – New Orleans Style 

www.dizwatson.com 
 

   
 

NYTT ALBUM 
I 2014 lanserte Diz Watson sitt nye solo piano blues album ”Brixton Bounce” innspilt i RMS studio i 

London. Flere har oppfordret Mr. Watson til denne produksjonen og endelig er den her. Det er en 

blitt en sterk historie med 14 låter som det lukter gammel storhet av. Diz Watson har alltid vært 

noe for seg selv og etter noen år med helseproblemer, er 66 åringen nå tilbake i bedre slag enn noen 

gang. Diz Watson ble født i Port Elizabeth i Sør-Afrika i 1948, men flyttet til Yorkshire i England i 

1960. Han ble tidlig hektet på piano og da foreldrene hadde huset fullt av Fats Waller og Albert 

Ammons plater, samt at hans mor også spilte piano, var det bare en vei å gå. Etter å ha avtjent 

militærtjeneste i marinen møtte han den legendariske New Orleans pianisten, sangeren og komponisten 

Champion Jack Dupree. De utviklet etter hvert ett nært forhold og vennskap helt til Jack døde i 

1992. Mye av inspirasjonen i hans musikk fikk han fra Jack. Fra slutten av 60-tallet og utover på 

70-tallet turnerte Diz Watson sammen folk som Alexis Corner, John Mayall, Big Jay McNeeley og 

han har åpnet opp for The Rolling Stones ved flere anledninger. Ian Stewart (pianisten i The Rolling 

Stones) har sagt mange ganger at Diz Watson er en av de mest interessante blues & boogie woogie 

pianister han noen gang har hørt. Watson fikk sitt store gjennombrudd i 1982 med bandet Diz & The 

Doormen og LP’n ”Blue Coat Man”. Dette albumet ble samme år kåret til ”Best Rock’n Roll & Blues 

album of the year” i England. I dag er Diz Watson en av Europas ledende og mest etterspurte 

pianister innen New Orleans blues & boogie woogie tradisjonen og han turnerer verden over med sitt 

piano og sin unike stemme, i duo format sammen med 87! år gamle Tony Uter (fra Bob Marleys band, 

Jazz Jamaica osv..) på congas eller med fullt band, med musikerne plukket fra øverste hylle i 

musikkmiljøet i London. Diz ”Honeybear” Watson har en stor tilhengerskare i Norge og er nå 

tilgjengelig for festivaler og klubber. 
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