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foto Niclas Brunzell

tisdag 22 jan 19.30 - förband från Birka 18.30
Gamla Teatern Östersund

New Blues Transfusion

foto Felix Berg

Saxofonisten Håkan Broström har sin hemvist i Norrbotten Big Band men
driver flera projekt vid sidan av att vara storbandsmusiker. I New Blues
Transfusion söker Håkan rötterna i 60-talets orgeljazz och hard bop
tillsammans med svensk bluesgitarrs nestor Max Schultz, den drivne
trumslagaren Chris Montgomery och det unga stjärnskottet Leo
Lindberg på hammondorgeln. Sedan våren 2017 ingår även den
rutinerade och otroligt begåvade sångerskan Anna Sahlene i gruppen.
Det blir orgeldriven själfull blues uppblandad med flyhänta improvisationer
i en repertoar präglad och inspirerad av Horace Silver, Wayne Shorter och
John Coltrane. Bebop, Neo-bop, funky hard bop, jazz-rock, "gammelblues"
och orgeljazz med ett enormt sväng tar plats i smältdegeln och förklarar
begreppet transfusion.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 250:- Medlemmar 200:- Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se & Visit Östersund (turistbyrån) 063-701 17 00

foto Pelle Piano

Anna Sahlene sång
Håkan Broström saxofon
Max Schultz gitarr
Leo Lindberg hammondorgel
Chris Montgomery trummor

tisdag 5 feb 19.30
Gamla Teatern Östersund

Arild Andersen New Quartet
Tommy Smith tenorsaxofon
Carsten Dahl piano
Arild Andersen bas
Paolo Vinaccia trummor

fr v Paolo Vinaccia,
Arild Andersen och
Tommy Smith

Carsten Dahl

foto Liselotte Sabroe

Arild Andersen är en legendarisk basist, en av nordens
internationellt mest uppmärksammade jazzmusiker. Redan
1967 började han spela med Jan Garbarek. På 70-talet
spelade han med Sonny Rollins, Don Cherry, Chick Corea,
Dexter Gordon, George Russell m fl. för att sedan på 80-talet
starta sitt legendariska band Masqualero.
Men framför allt är han fast förankrad i nutiden, och hans
stora spelglädje och kreativitet kombineras med en utsökt
teknik.
Arild Andersen Trio med skotten Tommy Smith på
tenorsax och italienske trummisen Paolo Vinaccia, som
spelat ihop och turnerat världen runt i tolv år, är nu utökad till
kvartett med den gränsöverskridande danske pianisten
Carsten Dahl (redan som fjortonåring professionell trummis
och studiomusiker.)
Lekfullhet och intensivt samspel kan vi vänta oss med skön,
svängig musik av högsta internationella klass.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 250:- Medlemmar 200:- Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se & Visit Östersund (turistbyrån)
063-701 17 00

foto Lili Bonmati

tisdag 26 feb 19.30
Gamla Teatern Östersund

Baritone Rhapsody

foto Sune Andersson

foto Casper Hedberg

foto Elliot Elliot

foto Krister Broberg

Joan Chamorro barytonsax
Fredrik Lindborg barytonsax/basklarinett
Fredrik Carlqvist tenorsax
Joan Mar Sauqué trumpet
Joan Codina trombon
Daniel Tilling piano
Martin Sjöstedt bas
Daniel Fredriksson trummor
Joan Chamorro från Barcelona är en strålande barytonsaxofonist och
är musikalisk ledare för projektet, turnén i mittnorrland.
Joan Chamorro leder också det numera världskända ungdomsbandet
Sant Andreu Jazzband i Barcelona och ifrån detta band har han med sig två
talangfulla ungdomar på trumpet och trombon, Joan Mar Sauqué och
Joan Codina. På tenorsax frilansande Fredrik Carlqvist, sedan länge
boende i Spanien. Kompletterar saxofonsektionen gör Fredrik Lindborg
på barytonsax/basklarinett. I rytmsektionen/kompet har vi idel, ädel,
jazzadel. Av oss välkända och uppskattade namn som Daniel Tilling,
Martin Sjöstedt och Daniel Fredriksson.
I spännande arrangemang får vi en musikalisk resa med barytonsaxofonen
och dess utövare i fokus med kända namn, stjärnor som bl.a. Pepper
Adams, Gerry Mulligan och Lars Gullin.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 250:- Medlemmar 200:- Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se & Visit Östersund (turistbyrån) 063-701 17 00
Presenteras i samarbete med Musik Västernorrland

torsdag 21 mars 19.30 - förband från Birka 18.30
Gamla Teatern Östersund

foto Monika S Jakubowska
foto Antonio Porcar Cano

foto Schorle

foto Alex Bonney

Marius Neset är en 33-årig norsk saxofonist och kompositör, bosatt
i Köpenhamn sedan 2003. Blev känd för den skandinaviska publiken med
bandet JazzKamikaze som spelade på många festivaler och klubbar under
åren 2006-2009.
Bland unga, nya musiker är han nu en som syns mest på Europas och övriga
världens scener. Den enda musikern bosatt i Europa som 2016 tog sig in på
amerikanska jazztidningen Down Beats lista ”25 for the future, that will
shape the future of the jazz in the years to come”. Ett av många bevis på
hans höga nivå.
Han har vunnit en rad musikpriser och i juni 2017 spelade han för en nöjd
Wayne Shorter på Polarprisgalan i Stockholm och nyligen kunde han höras
och ses på SVT i en hyllningskonsert till Esbjörn Svensson.
Med i kvintetten internationella toppmusiker från London, Jim Hart och
Michael Janisch, Ivo Neame från Basel och köpenhamnaren
Anton Eger på trummorna.
Han rosas inte bara för sina skivor-på scenen är han spännande, ständigt
överraskande. Musiken är ömsom kantig och ekvilibristisk ömsom lyrisk och
svindlande vacker.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 200:- Medlemmar 150:- Studerande/ungdom 100:Stud./ungdom medlem 80:Förköp www.jazzijemtland.se & Visit Östersund (turistbyrån) 063-701 17 00
Presenteras i samarbete med Musik Västernorrland och klubb SAM.

foto Lisbeth Holten

Marius Neset sax
Ivo Neame piano
Jim Hart vibrafon/marimba
Michael Janisch bas
Anton Eger trummor

foto Tore Sætre

Marius Neset Quintet

Storsjöteatern, Studioscenen

Gurls

foto Helge Brekke

foto Helge Brekke

Ellen Andrea Wang bas
Hanna Paulsberg saxofon
Rohey Taalah sång

Brittiska dagstidningen The Guardian omnämnde för några år sedan
Ellen Andrea Wang som en av världens bästa unga kvinnliga
jazzmusiker. Men själv är inte den norska kontrabasisten så noga med
genrer. För henne är jazz frihet – frihet att röra sig över gränser, att följa sin
musikaliska nyfikenhet och att ständigt utforska sitt instrument.
I Gurls spelar hon tillsammans med Hanna Paulsberg (saxofon) och
Rohey Taalah (sång). Alla är ledare för sina egna band och stora namn
på den norska jazz-och soulscenen, kända även internationellt. 2017 tog
de sig tid att förenas i ett gemensamt projekt och efter ett framträdande
på den norska grammisgalan Spellemansprisen och albumet Run Boy, Run
i början av 2018 har det tagit ordentlig fart för trion.
Avväpnande och chosefritt rör sig trion runt funkig, svängig jazz med
nickningar till hip hop och klubbmusik i ett fascinerande harmoniskt
samspel.
Musiken är väldigt medryckande. Vi har hela tiden glimten i ögat, jag tror
att det smittar av sig - säger Ellen Andrea Wang i en intervju.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 200:- Medlemmar 150:- Studerande/ungdom 100:- Stud./ungdom
medlem 80:Förköp www.jazzijemtland.se & Visit Östersund (turistbyrån) 063-701 17 00
Presenteras i samarbete med klubb SAM.

foto Julia Marie Naglestad

foto Helge Brekke

tisdag 26 mars 19.30 - förband från Birka 18.30

tisdag 9 april 19.30
Gamla Teatern Östersund

Elisabeth Melander JazzAppear

foto Lasse Fagerberg

Elisabeth Melander är en av svensk jazz mest hyllade röster
med en lång karriär bakom sig – turnéer, festivaler, inspelningar
och medverkan i många radio- och TV- program både i Sverige och
utomlands. Född i Boden men sedan 1985 verksam som
lärare/pedagog vid Musikhögskolan i Malmö där hon tidigt
etablerade den första utbildningen inom jazz-och rocksång
i Sverige.
JazzAppear leds av Elisabeth och är en spännande, nyskapande
konstellation varierad i format och medlemmar. Nu på sällsynt
turné i Norrland med musiker ur vår svenska sydliga jazzelit,
t ex en av landets främsta trumpetare med hela världen som arena
Anders Bergcrantz och Inge Petersson Lindbäck,
uppskattad solist i Tolvan Big Band.
Själfullhet, värme och känsla tillsammans med unik
improvisationskonst präglar gruppen som levererar ”nytänk”
i sofistikerade och spännande arrangemang.
Egna kompositioner varvade med mer kända låtar och en hel del
ur The American Songbook räknar vi med.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 250:- Medlemmar 200:- Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se och
hos Visit Östersund (turistbyrån) 063-701 17 00

foto Leon Hamnede

Elisabeth Melander sång
Anders Bergcrantz trumpet/horn
Inge Petersson Lindbäck saxofon
Håkan Rydin piano
Göran Schelin bas
Lars Beijbom trummor

Bli
medlem!

foto Andreas Hansson

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

Från vänster: Wilmer Sparf, Hugo Rodling Swanberg,
Waldemar Swiergiel, Julie Melsvik, Liam Danielski,
Kenneth Bakkelund, Ella Hemmingsson, Morris Rodling Swanberg.

tisdag 7 maj 19.00

Förköp till
samma pris
som i dörren
Betala och skriv själv
ut biljett från vår
hemsida eller köp hos
Visit Östersund
(turistbyrån).

Betala via BG 136-1542 eller
PG 160 868-6 och skriv ditt namn och
adress i meddelandefältet alt. på
inbetalningskortet så skickas ditt
medlemskort per post. Du kan också lösa
medlemskort vid något av våra
konserttillfällen.
Har du frågor skriv till
medlem@jazzijemtland.se eller ring till:
Ordf. Stig Sjöberg 070-583 90 28.

Senaste info

Jazzbuffé

Besök gärna vår hemsida
och Facebook för såväl
uppdaterad information,
bilder, viss historik i form av
tidigare konsertutbud, hur
man blir medlem och annat
smått och gott.

Jazzbuffé dukas
fram från 18.00
på Gamla Teatern

Gamla Teatern Östersund

Joy Spring 2019 –
Östersunds Kulturskola Jazz
Lärare med elever från olika klasser som under läsåret ”trimmats”
i jazzens värld och som får möjligheten att uppträda inför ”riktig”
publik. I lärarteamet finns bl.a. trombonisten, kompositören och
pedagogen Waldemar Swiergel, som i ca 35 år har berikat
länets musikliv med bleckblåsare, men även som självklar,
uppskattad artist på scenen inom jazz och andra musikgenrer.
Entré 100:- Studerande/ungdom gratis.
Förköp www.jazzijemtland.se och hos Visit Östersund (turistbyrån)
063-701 17 00

OBS! Reservation för
eventuella ändringar.

www.jazzijemtland.se

