Vi hoppas verkligen att det kan genomföras som planerat. Om vi får nya restriktioner som gör det omöjligt för oss
så gäller följande:
Den del av Frikortet som avser entré
(550 kr) återbetalas i sin helhet om
höstprogrammet måste ställas in helt.

Om minst halva programmet ställs in
återbetalas halva beloppet (275 kr)
Medlemsavgiften (200 kr) återbetalas
ej.
Hoppas verkligen att vi ses i höst!

Jazzklubb Nordost
c/o Kjell Lövbom
Adolf Lemons väg 71
187 76 Täby
Hemsida: www.jano.nu
E-post: jano@jano.nu
Plusgiro: 19 25 83–3
Swish nr 123 494 71 72
Org.nr: 816000-3300
Innehar F-skattebevis

Jazzklubb Nordost

PROGRAM HÖSTEN 2021

Äntligen lite ljus i tunneln. Vi har laddat
upp med fina artister och har ett högklassigt jazzprogram till hösten 2021.

Vallentuna Teater
Gymnasievägen 4

2021-06-28

Om Jazzklubb Nordost

Jazzklubb Nordost (JANO) bildades
1979 och har sedan dess anordnat
mer än 800 jazzkonserter.
Vi erbjuder levande jazzmusik
varje vår och höst. Arbetet bedrivs
helt ideellt och utan vinstintresse.
Alla är välkomna till jazzkvällarna.
Entrépriser från 200 Kr beroende
på artist. Medlemmar har förmånliga alternativ.
Medlemsavgift 200 Kr / termin ger
25% rabatt på entrépriset.
Frikort inklusive medlemsavgift
kostar 750 Kr / termin och ger
gratis entré.

Fr.o.m. 2019 krävs platsbiljett för
samtliga gäster, även frikortsinnehavare. Läs mer på hemsidan.

Program hösten 2021
26/9

Vackra sånger som berör, framförda på ett
stämningsfullt sätt tillsammans med
Fredrik Hermansson piano, Martin Höper bas

10/10 Povels Naturbarn
En personlig mini-show i Povel Ramels anda
med Lotta och Mikael Ramel tillsammans
med basisten Backa Hans Eriksson.

17/10 Martin Åklint Sessions
Feat. Hayati Kafe
Extra konsert i Kulturrummet kl. 16.00

24/10 Jazzcats
Ett härligt gäng med mycket duktiga unga
jazzmusiker under ledning av Therese Lien.
De bjuder på fina arrangemang av jazzstandards som ibland övergår i rejält ös.

7/11

21/11 Ellen Andersson Quartet
Gruppen utsedd till ”Årets nykomling” av
Jazzradion i P2 och ”Gyllene Skivan” för
årets bästa jazzalbum och hyllad av både
kritiker och publik.

- Att främja jazzintresset
- Att skapa möjlighet för invånarna
i nordostregionen att höra
levande jazzmusik
- Att verka för skäliga
musikergager.

Lönnkrogen Band med Björn Ingelstam och Dicken Hedrenius
Bjuder på jazz av högsta kvalitet.
Björn Ingelstam – trumpet, sång, Klas Lindkvist – saxofon, klarinett, Dicken Hedrenius –
trombon, sång, Filip Ekestubbe – piano,
Niklas Fernqvist – bas, Daniel Fredriksson –
trummor.

Biljetter ska förköpas i Vallentuna
Kulturhus eller via vår hemsida.
Eventuellt kvarvarande biljetter
kan köpas i entrén 1 timme före
konserten.
JANO:s syfte är

Anna-Lotta Larsson

5/12

Jan Lundgren Trio med gäst
Jan är en av Sveriges mest kända och uppskattade pianister, en traditionsbärare av
stora mått och en stark länk mellan dåtid
och nutid.
Med reservation för ändringar

