THE MUSIC TRAIL
Memphis heeft meer veranderd dan de muziekgeschiedenis alleen.
Deze stad veranderde de wereld. De manier waarop we ons
kleedden. De manier waarop we praatten. De manier waarop
mensen met elkaar omgingen. De muziek van Memphis is een
magische stoofpot van mensen met verschillende achtergronden,
culturen en overtuigingen, vermengd in een onmiskenbaar geluid,
die bijna een eeuw later als vanouds borrelt en bruist. Dit zijn
slechts een paar plaatsen waar hij nog steeds heet wordt opgediend:

Beale Street
Toen de blues vanuit de Delta naar het noorden trok, voelde hij zich onmiddellijk thuis in
Memphis, en is ook vandaag de dag nog springlevend op Beale Street. Dans op de
muziek van de vele bands en artiesten die in de openlucht optreden in Handy Park of ga
een avondje stappen in talloze nachtclubs, zoals B.B. King's Blues Club, Rum Boogie Café
of King's Palace.

Gibson Beale Street Showcase
Van de body tot de brug, van de toets tot de fret; alle delen komen al meer dan
100 jaar samen bij Gibson Guitars. Tijdens de onvergetelijke rondleiding door de
gitaarfabriek in Memphis ziet u deskundige gitaarbouwers hét instrument
vervaardigen dat het meeste met de popmuziek en cultuur geassocieerd
wordt, de Gibsongitaar.

Graceland
Nu het legendarische thuis van Elvis Presley en zijn familie een Nationaal Historisch
Monument is, kunnen we stellen dat een reisje naar Memphis zonder een bezoek
aan Graceland gelijkstaat aan klinkklaar landverraad. Nou ja, misschien alleen in
Memphis. Hoe dan ook, het 7 hectare grote landgoed van de King is een must voor
elke bezoeker. Bewonder het landhuis, de Hall of Gold, het "Sincerely Elvis"museum,
de oldtimercollectie en zijn vliegtuigen. Inderdaad, er is meer dan één.

The Memphis Rock ‘n’ Soul Museum
Er is geen plek die de culturele en sociale gevolgen van Memphis' muzikale connectie
met de wereld beter dramatiseert en structureert dan dit instituut van het Smithsonian.
Deze kroniek in zeven galerijen is namelijk zoveel meer dan gitaren en drumsticks alleen.
Het vertelt het verhaal van de muzikale pioniers die, uit liefde voor de muziek,
raciale en sociaaleconomische belemmeringen overwonnen om de muziek te
creëren die de hele wereld vormde en op zijn grondvesten deed schudden.

Soulsville USA - STAX Museum
Van de bekroonde inleidende ﬁlmdocumentaire tot een authentieke 100 jaar oude
Mississippi Deltakerk die de gospelwortels van de soulmuziek verklaart, zoekt het
Stax Museum of American Soul Music zich een kronkelende weg door een labyrint
van exposities ter bevordering en het behoud van het erfgoed van de Amerikaanse
soulmuziek, met de nadruk op muzikale giganten zoals Isaac Hayes, Otis Redding,
de Staple Singers, de BarKays, Booker T. & the MG's, en honderden anderen.

Sun Studio
Sam Phillips' beroemde opnamestudio is het epicentrum van de explosie van rock ‘n’ roll
op het wereldtoneel. De "Birthplace of Rock 'n' Roll" is letterlijk en ﬁguurlijk gevuld met
herinneringen en memorabilia, en geeft bezoekers de kans om historische outtakes
horen en zelfs Elvis' eerste microfoon aan te raken. Beleef de verhalen die legendes als
Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis en meer op de kaart zetten, en zie met eigen
ogen waarom artiesten als U2, Tom Petty en Maroon Five hier tot op de dag van vandaag
naartoe blijven komen.
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In Mississippi zijn de blues, country en rock 'n roll thuis. Het begon allemaal
hier. En op welke avond dan ook, het lééft. Van de Kust tot de Delta tot de
noordelijke heuvels brengen zangers en muzikanten juke joints, clubs en
concertzalen tot het absolute kookpunt. Fans komen van over de hele
wereld om op de eerste rij the real thing live en levend te zien, zoals
we hier zeggen. Zoek simpelweg naar het neonlicht, ga af op het applaus,
en kom binnen voor de show.

Clarksdale
Gelegen in het hart van de Delta heeft Clarksdale een rijk blueserfgoed. Namen als W.C. Handy,
Charley Patton en Robert Johnson zijn hier maar enkele hoogtepunten in dit muzikale landschap.
Hun nalatenschap blijft miljoenen mensen wereldwijd inspireren en entertainen. Clarksdale's
historische Blues Alley is de thuisbasis van het Delta Blues Museum, gewijd aan zowel het
behoud, als de interpretatie van de blues. Clarksdale heeft een bloeiende livemuziekscene,
met clubs die ieder weekend open zijn en het hele jaar door festivals.

Cleveland
Bezoek de Delta State University Archives in Cleveland, Mississippi, met onder meer geregeld
Smithsonianexposities, historische displays en wisselende exposities over de Delta. Hier kunt u
ook deelnemen aan de Historic Blues Driving Tour, een tour op eigen gelegenheid langs plekken
die belangrijk voor de bluesmuziek waren én zijn.

Greenwood and Indianola
Het Greenwood Blues Heritage Museum and Gallery, in het historische centrum, herbergt een
belangrijke collectie van bluesmemorabilia. Het museum richt zich op Robert Johnson, die naar
verluidt zijn ziel verkocht aan de duivel voor het talent om gitaar te spelen als geen ander.
Ga naar Indianola voor het nieuwe B.B. King Museum and Delta Interpretive Center. Hij begon
zijn leven als Riley B. King in een van de meest arme plekken van Amerika, de Mississippi Delta.
Nu is hij een internationaal muziekicoon en muziekliefhebbers van overal ter wereld willen meer
weten over de man die B.B. King zou worden. Het B.B. King Museum and Delta Interpretive
Center vertelt het verhaal van King’s leven, zijn carrière, en de verhalen van de Delta  haar
geschiedenis en muziek, sociale mores en rassenrelaties, literatuur en legendes, tegenslagen
en successen.

Meridian
Bezoek Highland Park, de thuisbasis van het Jimmie Rodgers Museum. Dit monument voor
“The Father of Country Music” presenteert Rodgers’ speciaal gemaakte gitaar, persoonlijke
bezittingen en andere memorabilia. Het museum is ook de eerste mijlpaal van de nieuwe
Mississippi Country Music Trail. Meridian huisvest daarnaast Peavey Electronics Corporation,
's werelds grootste fabrikant van muziekinstrumenten, versterkers en gitaren.

Merigold - Po’ Monkey’s Juke Joint
Po' Monkey's is een van de relatief weinige juke joints die nog bestaan in de 21e eeuw.
Het is een pleisterplaats geworden voor bluestoeristen van over de hele wereld.

Mississippi Blues Trail
De Mississippi Blues Trail neemt u mee op een reis door de staat die de belangrijkste bron vormde
voor de populaire muziek en artiesten van vandaag. De Blues Trail is een lopend project om overal
in de staat interpretatieve markers te plaatsen die verhalen vertellen door middel van woorden en
beelden op historisch belangrijke bluesplekken. Momenteel zijn er meer dan 100 markers die
samen een uniek geschiedenisboek over de blues vormen. Bezoek www.msbluestrail.org

Tupelo
De meest belangrijke mijlpaal van Tupelo’s moderne geschiedenis is Elvis Presley’s
tweekamerhuis. Elvisfans kunnen het huis bezichtigen, evenals het museum, de Memorial
Chapel, Fountain of Life, Story Wall, en de kerk die Elvis als kind bezocht, compleet met een
multimediapresentatie. Geniet van de zelfgeleide tour langs een aantal van de belangrijkste
locaties in Elvis’ leven in Tupelo. Maak tijd voor de Tupelo Hardware Store, een tijdloos
juweeltje waar Gladys Presley Elvis’ eerste gitaar kocht. Elvis wilde eigenlijk een geweer, maar
ze sloten een compromis: een gitaar. En muziek is nooit meer hetzelfde geweest!
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