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tisdag 25 januari 19.30

Hot ’n Spicy
ny spännande grupp från Köpenhamn
Bjarke Falgren violin & viola, SvenErik
Martinsen gitarr & sång, Lars Tormod Jenset
bas.
Hot ‘n Spicy er en framstående modern
sträng-trio. De två norrmännen Lars Tormod
Jenset och Svein Erik Martinsen är i perfekt
rytmisk balans med danske Bjarke Falgren
(violin/finurliga percussion-påfund), som
faktiskt är den ”hardest swingin’” jazzviolinist jag har hört sedan "Stuff" Smith.
- Svend Asmussen
Detta uttalande borgar väl för att det blir en
höjdarkväll!
entré: 140:- medlemmar 120:-

Gamla Teatern

tisdag 1 februari 19.30

Claes Janson
De eviga sångerna, avklätt till
pianotrio
Jag har ett långvarigt, för allmänheten
okänt förhållande. I min sång, i låtarna,
vare sig det är en evergreen, King Cole,
Ray Charles, Bellman, Ferlin, Taube,
Vreeswijk, Lundell...
Blues - ett sätt att förhålla mig till låtar,
visor, sånger. Jag sjunger gärna på
svenska idag, därav detta koncept Blågul blues.
Claes Janson
Mikael Skoglund piano, Svante
Söderqvist bas, Tomas Nyqvist trummor
Mikael Skoglund
entré: 140:- medlemmar 120:-

Svante
Söderqvist

Tomas Nyqvist

Gamla Teatern

torsdag 17 februari 19.30

Babben Larsson
med Näldens
Storband
Att Babben sjunger storbandsjazz
har varit en väl bevarad hemlighet.
Lite i skymundan har hon turnerat
runt i Sverige, spelat med lokala
storband och sakta men säkert
byggt sin rutin och repertoar.

Få artister i Sverige kan
som hon kombinera bra
musik och mellansnack av
elitklass. Hon är komplett
helt enkelt.
Hos oss backas hon upp
av Nälden Storband under
ledning av Tomas Sillrén.
Hennes musik spänner
från 1920 till 2001 - allt
arrat för storband!
www.babben.com
entré: 180:medlemmar 150:-

Gamla Teatern

tisdag 1 mars 19.30

CBQ
Contemporary Bebop Quintet, en av
Sveriges mest etablerade jazzgrupper.
Ända sedan gruppen bildades av
Christer Boustedt 1978 har den tillhört
de främsta uttolkarna av jazzens bop-stil.
Musiken har alltså sina rötter i 40-,50-,
60-talen men influenser från senare
epoker kan också höras.
Kvintetten, vars medlemmar var för sig
tillhör eliten i svensk jazzmusik idag ,
består av: Bosse Broberg trumpet, Stefan
Isaksson tenorsaxofon, Åke Johansson
piano, Ivan Lindell bas och Gilbert
Matthews trummor.
entré: 140:- medlemmar 120:-

Bolins Galleri
Prästgatan 12

torsdag 3 mars 19.30

lördagar
14.30-17.00
29 januari
27 februari
23 april

Länsbiblioteket
Fri Entré

Vinterjazz med
Just Friends
Krister Andersson tenorsax, Lasse
Hörnfeldt alt- & sopransax, Tomas Sillrén
trumpet, Hans Söderberg piano, Hans
Lundhag bas, Stig Sjöberg trummor,
Ulla-Britta Johansson-Sjöberg sång
entré: 140:- medlemmar 120:-

Gamla Teatern

onsdag 16 mars 19.30

Sliding
Hammers
Trombonspelande systrarna
Karin Hammar och Mimmi
Pettersson Hammar kommer till
Östersund med en sammansvetsad grupp i vilken medlemmarna har ökat låtskrivandet
direkt för gruppen vilket gör att
Sliding Hammers mer och mer
fått en egen ”röst”.
I sommras besökte Sliding
Hammers för första gången
jazzens hemland och framträder
dels på legendariska jazzklubben
Birdland i New York och dels på
Rochester Jazz Festivalen. Med
sig i bagaget har Karin Hammar
det mycket prestigefyllda Alice
Babs stipendiet som för första

gången delades ut vid Alice Babs konserten i Berwald
hallen i mars under Swedish Jazz Celebration dagarna i
Stockholm.
Mimmi Pettersson Hammar trombon & sång, Karin
Hammar trombon, Ronnie Gardiner trummor, Tommy
Johnson bas och Mathias Algotsson piano.
entré: 140:- medlemmar 120:-

Gamla Teatern

tisdag 5 april 19.30

Gustav
Lundgren
kvartett
Gustav Lundgren hör till årets
verkliga kometer inom svensk
jazz och hans unga kvartett är
ett utropstecken. Gustav har
gjort sig känd som medlem av
gruppen Hot Club de Suede,
som tidigare gjort ett par
bejublade konserter hos oss.
Här har han stilistiskt klivit fram
ett antal årtionden och lirar
nutida gitarr á la John Scofield
& company.
Gruppens vitalitet är
typexempel på äkta jazz med
suveräna musiker. Gustav
Lundgren gitarr, Johan Hörlén
alt- & sopransax, Martin Höper
bas och Jon Fält trummor.
entré: 140:- medlemmar 120:-

Bli medlem!
150:- per år. Med medlemskort har Du minst 20 kronor i rabatt
på våra konserter. Studerande betalar 50:- per år/40:- per konsert.
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 ring Ordf. Örjan Ernehed 0640-370 12, vice
ordf. Stig Sjöberg 063-510 683 eller 070-583 90 28.

Gamla Teatern

tisdag 19 april 19.30 dubbelkonsert
Ett fräscht program som låter lyssnaren få en
annorlunda och spännande musikupplevelse

Joakim Milder
En av Sveriges främsta saxofonister tillsammans
med två norska musiker, Sissel Vera Pettersen sax
och Olav G. Kallhovd piano samt Länsmusikens
basist Svante Söderqvist och trumslagaren Tomas
Nyqvist.

Jonas Kullhammar
Quartet
Landets absolut hetaste jazzgrupp!
En ung och energisk saxofonist som redan är en
fullgången improvisatör och kompositör. Ska man
jämföra får man gå till en av jazzens giganter,
Sonny Rollins, samma rytmiska vitalitet och
flödande melodik präglar Kullhammars spel.
Jonas Kullhammar tenorsax, Torbjörn Gulz piano,
Torbjörn Zetterberg bas, Jonas Holgersson
trummor.
entré: 140:- medlemmar 120:-

Gamla Teatern

torsdag 12 maj 19.30

Så minns vi Mark
Mark Olsson, vår store pianist, kompositör,
dansbandsledare, spelman men framför allt
jazzmusiker, gick bort i december 2003. För att
hedra hans minne, har några av hans vänner och
medmusikanter enats om att ge denna
minneskonsert. På scenen får vi bl.a. se och höra:
Putte Wickman klarinett, Kjell Öhman piano, Lars
Eriksson bas, Leif “Gus” Dahlberg trummor,
Linda Pettersson sång, Leif Olsson tenorsax, JanOlof Oscarsson trombon, Ralf Dahlgren trummor,
Seth Löfgren piano, Sven Hjälm trumpet, med
flera.
entré: 200:- medlemmar 180:-

Förköp:
ÖP-Shop
063-16 16 16
www.jazzijemtland.nu

