
Steve Winwood – de tidlige år (indtil 1963)

Oplæg udarbejdet af Flemming Vestergard

– Steve Winwood er født i 1948 og voksede op i Birmingham. Hans far var semiprof. musiker 
og spillede tenorsaxofon og klarinet i et swing-jazz orkester

– Hans bror Mervin, kaldet Muff, var 5 år ældre. Han spillede guitar og klaver fra tidlig alder. 
Steve og han sang i kirkekor. Steve spillede også fra tidlig alder guitar, klaver og trommer

– Begge brødre interesserede sig også for jazz. Muff starter et 8-mands jazzorkester som Steve 
deltager i. 

– Efterhånden koncentrerer Steve sig om sang og klaver samt orgel. Han begynder at spille med 
mange forskellige musikere i Birmingham området, samt sammen med gæstende musikere 
(f.eks Muddy Waters). Han er meget inspireret af  Ray Charles.



Spencer Davis Group (1963 – 67) 
– Dannet 1963 af waliseren Spencer Davis (f. 1939). Han mødte Steve og Muff en aften de 

spillede med deres jazz-orkester. Davis var meget interesseret i soul, blues, jazz og R'n'B.

– Davis (sang, guit,mundharm), Muff (bas),  Steve (orgel, sang). Peter Yorke (trom)

– Repertoiret var fra start især covers fra Motown og blues og R'n'B -standards, men Winwood 
skrev også numre til gruppen allerede fra starten

– Spillede lokalt de første år. Fik pladekontrakt i 1964 og udgav singlen 'Dimples'

– Med deres 2. plade fik de deres helt egen stil og hittede med Keep on Runnin'. Senere var det 
numre som 'Gimme some lovin' og 'I'm a Man' der solgte stort

– Steve og Muff forlader Spencer Davis Group i 1967. Muff bliver pladeproducer. Gruppen 
fortsætter nogle år med ny besætning.

 It hurts me so (Winwood) Dimples (Hooker/Bracken)
Georgia on my mind (Carmichael) Hey darling (Davis, Winwood, EVT)
Gimme some Lovin'(Winwood) I'm a Man(Winwood)



Traffic – Part 1 (1967 – 1969)
– Efter bruddet med Spencer Davis Group samler Winwood nogle bekendte fra Birmingham og 

danner Traffic.

– De ønsker alle at dele den nye tids værdier og levevis. De lever i et kollektiv i et hus på landet 
og skriver sange i fællesskab.

– Består af Jim Capaldi (trommer, sang), Chris Wood (sax, fløjte), Dave Mason (bas, guitar, 
sang) samt Winwood (Orgel, klaver, sang). 

– Stilen er den nye tids psykedeliske pop-rock meget inspireret af The Beatles Strawberry Fields 
periode, men der er også mere soul inspirerede numre.

– Uenigheder mellem Winwood og Mason om den musikalske retning. Mason ønsker at 
fortsætte i sporet mens Winwood ønsker numre med plads til eksperimenter og improvisation.

Paper Sun (Winwood, single 1967) Dear Mr. Fantasy (Winwood)



Blind Faith (1969)
– Dannes på initiativ af Eric Clapton, som søgte nye udtryksmuligheder efter bruddet med 

Cream. Ville spille i mere 'ren' blues-baseret stil

– Steve Winwood havde spillet med Clapton tidligere og ville også gerne udvide grænserne for 
sin musik, mod noget mere ekspermenterende og jazz-orienteret

– Anerkendes som den første 'supergruppe', og interessen var voldsom helt fra begyndelsen

– Fik et kort liv, da Clapton mente at den megen turneaktivitet forhindrede dem i at lave nyt 
materiale, og de måtte trække på gamle Cream og Rolling Stones numre

Sea of joy (Koncertoptagelse, Hyde Park)
Had to cry today (evt)
Can't find my way home (Koncertoptagelse 2007, Winwood – Clapton)



Traffic – part 2 (1970 – 1974)
– Winwood arbejder med et soloprojekt efter opløsning af Blind Faith, men det ender med at 

blive et nyt Traffic album.

– Bandet udvides i 1971 med Ric Grech (bas) og Rebop Kwah Baah fra Ghana (perc)
Dave Mason gør også en kort genvisit i bandet

– Bandet turnerer kraftigt og dette udmatter dem. Steve Winwood får en 
mavesygdom og trækker sig fra bandet, som derefter opløses

Stranger to himself – John Barleycorn must die
John Barleycorn must die – solooptagelse S.Winwood 2011
Low spark of high heeled boys – koncertoptagelse 1972



Post – Traffic (1976 – 1979)
– Efter opløsning af Traffic trækker Winwood sig tilbage til sit nye landsted i Gloucester i en 

periode for at udvikle sig uden for musikken

– Han deltager dog i en lidt obskur supergruppe 'GO' dannet af japaneren Stomu Yamashta, en 
pioner inden for world musik. Klaus Schultze, Al Di Meola og Michael Schrieve er med i 
gruppen. Musikken er synthesizer-drevet og en blanding af jazz-fusion og new-age

– I 1977 udgives Winwoods første selvtitlede soloalbum. Den bliver ingen succes, selvom 
Capaldi og Baah fra Traffic medvirker, og der kom ingen singler eller top-placeringer.

Nature (Yamashta)
Winner / Loser (Winwood)



Succes i 80'erne
– I 1980 udgav Winwood sit andet soloalbum 'Arc of a diver', hvor han spillede alle 

instrumenter selv. Den fik meget bedre anmeldelser og 'While you see a chance' blev nr. 7 på 
US-hitlisten.

– Steve Winwood starter et samarbejde med sangskriveren Will Jennings, kendt for samarbejde 
med mange stjerne, f.eks Roy Orbinson, Marih Carey og Joe Cocker

– I 1986 kom albummet 'Back to the High Life again' som var meget succesfuld.  'Higher Love' 
kom på 1. pladsen på Billboard..

– I 1988 kom albummet 'Roll with it'. Dette album er mere rocket og der er skruet lidt ned for 
synthesizers og op for blæsere og guitar.

While you see a chance (evt)
Back in the highlife again
Roll with it



90'erne og fremefter
– Traffic gendannes for en kort bemærkning i 1994 som et Winwood / Capaldi projekt. Pladen 

'Far from home' udgives, med begrænset succes, kun 'Some Kinda Woman' når hitlisterne. 

– Der kommer en koncertturne med Traffic

– Winwood holder en pause med album-udgivelser, men udgiver 2003 'About Time' og i 2009 
udgives ' Nine Lives'

– Winwood har fundet Hammondorglet frem igen, og stilen er lidt 'retro'. På 'Nine Lives 
medvirker  Eric Clapton

– Giver en række koncerter med Eric Clapton 2007

Some Kinda Woman (Winwood-Capaldi, live 1994)
Dirty City




	Steve Winwood – de tidlige år (indtil 1963)
	Spencer Davis Group (1963 – 67)
	Traffic – Part 1 (1967 – 1969)
	Blind Faith (1969)
	Traffic – part 2 (1970 – 1974)
	Post – Traffic (1976 – 1979)
	Succes i 80'erne
	90'erne og fremefter

