Våren 2003

torsdag 16 januari
Gamla Teatern 19:30

Lasse Hörnfeldt
saxar

Sören-Bo Addemos
gitarr

Hans Backenroth
kontrabas
Vidunderlig säsongsöppning i
Ordenssalen. En närmast skräddarsydd
miljö som gjord för den intima form av
kammarjazz som präglar trions spel.
Ett musikaliskt äventyr utöver det
vanliga.

torsdag 30 januari
Gamla Teatern 19:30

Sören Rydgren
möter

Storsjösextetten
Nu med utsökte
trumpetaren

Johan Setterlind
En spännande kombination där en av
landets stora dragspelsprofiler möter
en storsjösextett som inkluderar Johan
Setterlind, en av våra allra yppersta
melodiker i ultraklass.

onsdag 12 februari
Gamla Teatern 19:30

Miracle Hot Five
Fem unga sjuttitalister som bjuder på
en spännande mix av trad- och
swingjazz.
Rytmsektionens ”nytänkande” med
dess spännande och omväxlande spel
har gjort gruppen till en av landets
mest uppmärksammade under de fyra
år som gått sedan starten 1998.

lördag 15 mars
Gamla Teatern 19:00

Medlemsfest
med buffé och dans till Nine
Persons med Kicki Jacobs.
Kostnad 180:- per person.

torsdag 20 mars
Gamla Teatern 19:30

Victoria Tolstoy &
Storsjösextetten
utökad med saxesset

Robert Nordmark
En av landets mest framgångsrika
jazzsångerskor, som redan 1997 sensationellt
knöts till skivmärket Blue Note och därefter
sjungit med så gott som alla svenska
jazzstorheter.
Hon uppbackas här av ordinarie Storsjösextetten, alltså Richard Sandström, Svante
Söderqvist, Thomas Nyqvist, Thomas
Jutterström, Jan-Olov Oscarsson och Fredrik
Norén. Dessutom ingen mindre än alltmer
omtalade Robert Nordmark på tenorsax.

onsdag 9 april
Gamla Teatern 19:30

Soul –
Martin Pålsson &
Storsjösextetten
En kväll helt i soulsångens tecken, en genre
förknippad med namn som Marvin Gaye,
Stevie Wonder, grupper som Tower of Power
med flera. Storsjösextetten denna gång med
bl.a. Thomas Jutterström på såväl keyboards
som Hammond B3 och för oss nya
trumpetarnamnet Magnus Thorell samt
tenoristen Kay Sundqvist borgar för intensiv
och svängig musikfest som bör gå hem i alla
smakläger.

Bjud gärna med någon bekant! (Kanske
någon ny medlem) ?
Anmälan sker på tel. 063-12 18 85 till
Rolf Fjellström.
Eller 063-51 33 08 Björn Henriksson
Begränsat antal gör att Du måste anmäla
Dig senast den 1:a mars.

torsdag 24 april
Gamla Teatern 19:30

Hot Club de Suede
Den belgiske gitarrlegenden Django
Reinhardt är väl tillsammans med vår
egen Lars Gullin de två personligaste
jazznamn Europa någonsin producerat.
När gitarristerna Anders Öberg och
Gustav Lundgren och den sistnämndes
bror Hampus på bas bildade en
”Reinhardttrio” var namnet givet ! Och
succén lät inte vänta på sig. Gruppen har
det senaste året spelat på samtliga stora
festivaler i landet och Öberg har
dessutom fått Faschingpriset. De har
gjort bejublade framträdanden med
exempelvis Magnus Lindgren och Hasse
Kahn som inbjudna gäster. En
högtidsstund inte enbart för gitarrfreaks
utlovas.

Bli medlem!
Medlemskort 150:- per kalenderår.
Med medlemskort har Du minst 20 kronor i rabatt
på våra konserter.
Betala så här: Betala via PG 16 08 68-6
Glöm ej att skriva ditt namn och adress på
inbetalningskortet. Ditt personliga kort får Du per
post . Du kan också lösa medlemskort på någon
av våra konsertkvällar.
Har du frågor ang Jazz i Jemtland ring Björn
Henriksson 063-51 33 08, 070-346 29 59 eller
Inga-Lill Fjellström 063-12 18 85.

lördagar
25 jan
12 - 14.30
22 feb
12 - 14.30
29 mars 15 - 17.30
26 april
12 - 14.30

Länsbiblioteket
Fri Entré

Förköp: ÖP-Shop 063-16 16 16 och LT-City 063-15 55 65
Entré: 120:-, medlemmar 100:-, skolungdomar med medlemskort fri entré.
I mån av förband startar konserterna 19.00. Se annons i lokalpressen.

www.jazzijemtland.nu

