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foto Hans Kronbrink

torsdag 24 jan 19.30
Egba bildades i Stockholm hösten 1971 och blev
med sin banbrytande mix av afrikanskt, latin, funk
och jazz skandinaviens ledande fusiongrupp.
Skivdebuten skedde 1974 och under årens lopp
har musiker som Nils Landgren, David Wilczewski,
Lars Jansson, Åke Eriksson och Ahmadu Jarr
spelat i Egba. Gruppen har turnerat på bland annat
Kuba, i Asien och i Europa och medlemmarna i
Egba har spelat i så skilda sammanhang som Abba
och Radiojazzgruppen. År 1991 tog Egba time-out.
I Egba ingår nu originalmedlemmarna Ulf Adåker
trumpet, Ulf Andersson saxofoner och flöjt
tillsammans med Stefan Blomquist klaviaturer,
Göran Lagerberg elbas, Åke Eriksson
trummor och Rafael Sida slagverk.
Entré 180:- medlemmar 150:-

3 tool: Lars Ericsson, Olav Kallhovd och Tomas Nyqvist

foto Magnus Selander

Egba
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Tisdag 29 jan 19.30

Jeanette Lindström & 3 tool
Jeanette Lindström är jazzsångerskan som fick den
legendariske producenten Quincy Jones att fälla de
tungt vägande orden: ”En gammal själ i en ung
sångerskas kropp.” Men också: ”Hon har verkligen
begripit det där med jazz!” Jeanette har turnérat
flitigt, och framträtt i Norden och övriga Europa,
Japan och Kanada. Jeanette Lindström växte upp i
Ås men är numera bosatt i Stockholm.
Konserten kommer att bestå i huvudsak av Jeanette
Lindströms egna kompositioner.
Jazztrion 3 tool består av Lars Ericsson bas,
Tomas Nyqvist trummor och Olav Kallhovd
piano.
www.jeanettelindstrom.com
Entré 180:- medlemmar 150:-
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Tisdag 5 feb 19.30

Amanda Sedgwick
kvartett
Amanda Sedgwick altsax,
Daniel Tilling piano, Martin Sjöstedt bas,
Moussa Fadera trummor.
Redan året efter Amanda Sedgwick avslutade sina
musikhögskolestudier debuterade hon med sitt
album Volt på Caprice har sedan dess varit en
självklar del av den svenska jazzscenen. Men det
är inte bara vi i Sverige som kunnat glädja oss åt
hennes fantastiska saxofonspel. 2000-2003 levde
och verkade hon i Nederländerna och mellan 2004
till 2006 i Atlanta. Nu är Sedgwick tillbaka och
fortsätter att utveckla sitt konstnärskap.
www.amandasedgwick.com
Entré 180:- medlemmar 150:-
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tisdag 19 feb 19.30

Swingafton
Lars Erstrand with friends
Lars Erstrand vibrafon, Bertil Fernqvist gitarr,
Berndt Iggström klarinett, Lars Ericsson bas,
Lars Forsberg trummor
Lars Erstrand, Bertil Fernqvist och Bernt Iggström
tillhör våra stora Jazzambasadörer, som förmedlat
”Goodmanmusik” och egen swing runt världen
sedan 60-talet. Nu förenas dessa herrar med ”vårt
eget” komp och var säker på att det bjuds på
Swing av bästa märke.
Entré 180:- medlemmar 150:-
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tisdag 4 mars 19.30

Monica sjunger Monica Z:a
Monica Borrfors, Gösta Nilsson piano,
Filip Augustsson bas, Jesper Kviberg trummor
I början av 80-talet utsågs hon i pressen till "80-talets Nya
Monica". Under alla år har hon dock avhållit sig från att
sjunga Monika Zetterlunds musik och varit noga med att
inte försöka åka snålskjuts på det arbete hon lagt ner. Att
inte försöka imitera Monica Zetterlund, hur varmt hennes
sånger än har legat i hennes hjärta. Genom åren fick hon
ibland träda in som ersättare för Monica då hon inte
kunde genomföra bokade konserter, både i Sverige och
på andra platser. I och med Monica tragiska bortgång
bestämde hon sig för att Monica Zetterlunds musik skulle
leva vidare genom bl a henne. Under våren och hösten
2007, det år när Monica Zetterlund skulle ha fyllt 70 år,
turnérar Monica Borrfors med ovan nämnda pianotrio.
Entré 180:- medlemmar 150:-

Gamla Teatern

tisdag 11 mars 19.30

Chet Baker
Story
2008 är det 20 år sedan Chet
Baker dog. Med sin varma
stämma och sin trumpet
berörde han jazzälskare över
hela världen under många år.
Chet var lyssnarnas och
kritikernas favorit och vann
många omröstningar i
jazztidningar som DownBeat,
Metronome och Melody
Maker och är en av de mest
inspelade jazzmusikerna.
Mellan första skivan från 1952 och den sista från
1988 finns en story om ett dramatiskt och tragiskt
människoöde som vi får ta del av i detta program.
Den som ledsagar er genom detta levnadsöde är
trumpetaren Nicola Mitrovic tillsammans med
Olav Kallhovd piano, Lars Ericsson bas och
Tomas Nyqvist trummor.
Nikola är född i Budva Jugoslavien. Han spelar
trumpet, flugelhorn, flöjt och sjunger. Han har
arbetat mycket i hela Norden som musiker och har
varit permanent medlem i Belgrads RadioTelevision Jazz Orkestra.
I Gut-Markovic Sextet har han spelat med
internationella stjärnor som Klark Terry, Ernie
Wilkins, Alvin Queen, Tony Skott, Kenny Drew,
Eddie Harris, Clifford Jordan, Sal Nistico och
Aladar Pege för att nämna några.
Entré 180:- medlemmar 150:-

Tomas Nyqvist, Olav Kallhovd & Lars Ericsson

Gamla Teatern

torsdag 3 april 19.30

Stig Söderqvist /
Bernt Rosengren
Jazz Experience
med sångerskan Clarisse
Muvemba
Bernt Rosengren tenorsax, Stig
Söderqvist trumpet, Jonas Koch piano,
Olle Steinholtz bas, Calle Rasmusson
trummor och Clarisse Muvemba vokal.
Stig Söderqvist, Bernt Rosengren och Olle
Steinholtz, (presentation överflödig)
veteranerna i svenskt jazzliv, som har spelat
med alla av betydelse. Jonas Koch
multimusikant som spelat vibrafon i Ronnie
Gardiners ”Grönanband” år dessutom en
fin kompositör. Calle Rasmusson välutbildad
grym trummis som dessutom arrangerar
och komponerar. Clarisse Movemba, nytt
sensationellt stjärnskott som bara måste
höras. Stilmässigt ligger hon åt Diana
Washington/Nancy Wilson hållet.
Entré 180:- medlemmar 150:-
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fredag 18 april 19.30

Ulf Wakenius Hammond Project
featuring Pierre Swärd
Ulf Wakenius gitarr, Pierre Swärd hammondorgel.
Håkan Broström sax, Jan Johansen trummor
Få svenskar har etablerat sig så rejält på den internationella
jazzscenen som gitarristen Ulf Wakenius. Hans briljanta
teknik och dynamiska spel har fört honom samman med en
rad internationella toppmusiker, och sedan flera år är han
medlem av pianolegenden Oscar Petersons kvartett.
På hemmaplan en rad grupper med olika inriktning. En av
dem är Ulf Wakenius Hammond Jazz Project som
särskilt lanserar Pierre Swärd. Han är en virtuos
hammondorganist som för traditionen vidare från Jimmy
Smith och de andra stora, amerikanska mästarna.
Wakenius och Swärd gör gemensam sak med saxofonisten
Håkan Broström och trumslagaren Jonas Johansen.
Broström är en av våra ledande jazzsolister, till vardags
verksam i Norrbotten Big Band, kvintetten Birdsongs och
olika egna ensembler. Jonas Johansen är en av Danmarks
ledande trumslagare och bland annat medlem i Danmarks
Radio Big Band.
Entré 200:- medlemmar 170:foto Rolf Ohlson

150:- per år. Studerande och pensionärer 50:- per år.
Med medlemskort har du minst 30:- i rabatt på våra
konserter. Studerande medlemmar 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. Bo Cederberg 063-10 31 29, 070-393 26 88.

Tradjazzfestivalen
fredag 30 maj – söndag 01 juni
Medverkande orkestrar:
Wolverine Jazz Band, Barfota Jazzmen, Delta
Seven, Johan Eliasson Blues Band, Spicy
Advice Ragtime Band samt Hep Cats.
Spelplatser och tider meddelas senare.
Arr. ABF Z, Estrad Norr, Jazz i Jemtland,
Östersunds Kommun, Strömsunds Jazzklubb
mfl.

Förköp:
www.arechokladfabrik.se

www.jazzijemtland.nu

ÖP-Shop 063-16 16 16

Daus Tryckeri Östersund www.daustryckeri.se

Bli medlem!

