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Hörnfeldt & Olsson
firar 140 år

foto John Garrett Short

Gamla Teatern

lördag 23 jan 19.30

Jesses New Orleans Band
Sedan 1993 har bandet spelat runt om i världen
och presenterat en äkta och genuin New Orleans
Jazz. Förebilder har varit band som letts av Bunk
Johnson och Georg Lewis under 40- och 50- talet.
Jesse Lindgren trombon, Ola Pålsson trumpet,
Bengt Behmer klarinett, Lasse Tidholm piano,
Göran Stachewsky banjo & gitarr,
Tomas Ekström bas, Sven Stålberg trummor
www.jesse.nu

Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:studerande/ungdom medlemmar 75:foto Katarina Tidholm

Gamla Teatern

torsdag 4 feb 19.30

Nina Ramsby Ludvig Berge Trio
Ninas och Ludvigs samarbete har blivit succé med bl.a. Ninas texter
till Ludvigs musik. Deras CD från okt 2008 hamnade på topp-tiolistorna både försäljnings- och betygsmässigt. Sedan dess har Nina
Ramsby Ludvig Berge Trio dragit fullt hus runt om i landet med
strålande recensioner.
myspace.com/ninaramsbtludvigbergetrio
Ett samarrangemang med Klubb SAM.
Nina Ramsby sång, trumpet, klarinett, Ludvig Berge piano,
Daniel Fredriksson trummor, Lars Ekman bas

Entré: 160:- Medlemmar 140:Vid dörren: studerande/ungdom 80:-, studerande/ungdom medlemmar 60:foto Åse Bengtsson

Gamla Teatern

torsdag 18 feb 19.30

Lars Jansson kvartett
Lars Jansson, bosatt i Ljungskile på västkusten är pianist och
kompositör. Efter några års studier på tandläkarhögskolan och senare
på musikhögskolan i Göteborg i början av sjuttiotalet beslöt Lars att
ägna sig åt musik på heltid. Det blev några år med olika lokala
grupper i Göteborg. Sedan med Stockholmsgrupper som Björn Alkes
kvartett, EGBA och Albert Heaths grupp.
Lars Jansson har skrivit musik för olika ensembler som stråkar,
blåsarkvintett, saxofonkvartett, kör och storband. 1987 spelade
Jansson fast med Jan Garbarek group och senare några år med Red
Mitchell trio och sedan med musiker som Bob Berg, Mike Stern, Bob
Mintzer, Ulf Wakenius och Maria Schneider.
Roy Okutani är lärare och utbildningsansvarig på Birka
folkhögskolans jazzlinje. Roy är född och uppvuxen på Hawaii, flyttade
sedan till USAs östkust och blev professor på Berklee College of
Music i Boston. Roy har spelat med bl a Orange Then Blue, Gunther
Schuller, George Garzone och Tim Hagans.
Lars Jansson piano, Roy Okutani trumpet,
Lars Ericsson bas, Tomas Nyqvist trummor

Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-, studerande/ungdom medlemmar 75:-

Gamla Teatern

torsdag 25 feb 19.30

Hörnfeldt & Olsson
firar 140 år
Äntligen! Efter att ha spelat och varit med i stans
jazzliv i mer ån 50 år möts nu våra egna saxgiganter
Lars Hörnfeldt och Leif Olsson för första gången på
samma scen. (omslagsbild)
Lars Hörnfeldt altsax, Leif Olsson tenorsax,
David Vessby piano, Lars Ericsson bas,
Tomas Nyqvist trummor

Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:studerande/ungdom medlemmar 75:-

Gamla Teatern

torsdag 11 mars 19.30

Bjørn Alterhaug Quintet
Bandet består av musiker som räknas till de främsta i genren
och som var och en har utmärkt sig både nationellt och
internationellt och som har spelat med de flesta storheter inom
jazzen. Alla har stark anknytning till jazzlinjen
Konservatoriedelen av Institutet för musik i Trondheim, antingen
som lärare eller f.d. elever.

foto Richard Sagen

Repertoaren består av musik av Bjørn Alterhaug men också standards. Grunden och inspirationen är hämtad
från den moderna 60-talsjazzen, Miles Davis kvintettkonstellationer, cooljazzen och Lasse Gullin.
John Pål Inderberg baryton- & sopransax, Frode Nymo altsax, Vigleik Storaas piano, Erik Nylander trummor,
Bjørn Alterhaug bas

Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-, studerande/ungdom medlemmar 75:-

Gamla Teatern

torsdag 25 mars 19.30

Mathias Algotsson Trio
med Emily McEwan
Att Mathias tillhör de främsta bland jazzpianister speglas i
den mängd utmärkelser han erhållit de senaste åren.
Aktuell är han nu med sin senaste CD ”New Traditions”
som fått översvallande recensioner.
Emily McEwan, relativt ny stjärna på jazzhimmeln, som
fått Faschings vänners stipendium, den prestigefyllda
utmärkelsen ”Fasching award”. Trots sina skotska rötter
kommer vi nog att skönja lite svensk folkton i den musik
som hon tillsammans med Mathias kommer att bjuda på.
Emilys mjuka röst passar bra för den musikalika fusion av
folkmusik, jazz och pop som kommit att bli hennes specialitet.

foto Per-Erik Adamsson

myspace.com/mathiasalgotsson www.mathiasalgotsson.com
Mathias Algotsson piano, Kristian Lind bas, Calle Rasmusson trummor, Emily McEwan sång

Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-, studerande/ungdom medlemmar 75:-

Gamla Teatern

foto
Ulrika
Andersson
LT

torsdag 15 april 19.30

Gershwin on guitar
Andreas Pettersson Quartet
& kören Decibel
Jazz kvarttet plus kammarkör på samma
scen blir med all säkerhet en musikalisk
fullträff.
Andreas Pettersson, en av våra svenska jazzambassadörer i världen, och vår
egen mycket prisbelönta kammarkör kommer att framföra Gershwin på sitt
sätt. En konsert vi säkert kommer att minnas.
Decibel, en blandad kör från Östersund, består för närvarande av cirka 25
personer. Decibel har deltagit två gånger i SM i körsång vilket ledde till en
andraplats 1998 och en tredjeplats 2002.
www.andreaspettersson.com
Samma konsert fredag 16 april i Föllingehallen.
Andreas Pettersson gitarr, Daniel Tilling piano, Martin Sjöstedt bas,
Johan Löfcrantz trummor
Ett samarrangemang med Estrad Norr.

Entré: 200:- Medlemmar 170:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-, studerande/ungdom medlemmar 75:-

Gamla Teatern

torsdag 29 april 19.30

High Coast Jazz Orchestra
med Sinne Eeg
High Coast Jazz Orchestra 2010 tour med Sinne Eeg sång. Både
storbandet HCJO och Sinne har ju besökt oss tidigare, dock icke
tillsammans. Dessa besök gav mersmak. Med förebilder som Nancy Wilson
och Sarah Vaughan lägger sig Sinne med sin mörka röst och sin jazziga
frasering mitt i traditionen, men det låter ändå nytt och uppfriskande. Vi ser
fram emot denna konsert under ledning av trumpetaren Fredrik Norén.
Sinne Eeg sång

Entré: 200:- Medlemmar 170:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-, studerande/ungdom medlemmar 75:-

Bli
medlem!

150:- per år.
Pensionärer 100:- per år.
Studerande/ungdom 50:- per år.
Med medlemskort har du minst
25:- i rabatt på våra egna
konserter.

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.

Förköp:
City Shop
063-16 16 60

www.arechokladfabrik.se

www.jazzijemtland.nu

