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Stockholm Jazz
Orchestra (SJO)
tisdag 17 sept 19.30
Gamla Teatern Östersund

Stockholm Jazz Orchestra är etablerade
som ett av Europas vassaste storband.
Konserterar, turnerar världen runt och besökte
oss senast år 2016 med musik av
östersundsbördige pianisten/kompositören
Peter Knudsen.
En lång rad av Sveriges främsta jazzmusiker
spelar i bandet under ledning av trumpetaren
Fredrik Norén. Modern storbandsjazz rotad i
traditionen med ensemblespel i den högre
skolan och stort utrymme för improvisationer
kännetecknar SJO liksom solister av högsta rang.
SJO kommer denna gång att spela musik av
saxofonlegenden John Coltrane. En av de
största jazzmusikerna någonsin med en enormt
betydelsefull roll för jazzens utveckling. Han dog
1967 endast 40 år gammal i levercancer. Han
blev känd under sin tid i Miles Davis grupp och

foto Casper Hedberg

Johan Hörlén, Fredrik Kronkvist,
Andreas Gidlund, Robert Nordmark,
Fredrik Lindborg sax
Fredrik Norén, Karl Olandersson,
Nils Jansson, Tobias Wiklund trumpet
Peter Dahlgren, Bertil Strandberg,
Arvid Ingberg, Anders Wiborg trombon
Jukkis Uotila trumset
Martin Sjöstedt kontrabas
Daniel Tilling piano

medverkade bl.a. på skivan Kind of Blue, världens
mest sålda jazzskiva.
Det blir idel jazzklassiker, låtar som Naima, Giant
Steps, In a Sentimental Mood och många fler
kommer att presenteras i delvis nya arrangemang.
Alla är varmt välkomna att uppleva akustisk
livemusik av absolut högsta professionella kvalitet.

Entré 250:- Medlemmar 200:Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se och
Visit Östersund (Turistbyrån) 063-701 17 00
Presenteras i samarbete med
Musik Västernorrland.

Helen Sung Quintet (USA)

foto Emra Islek

foto Kathy Villacorta

Innan Helen Sung upptäckte jazzen var hon en
prisbelönt klassisk pianist. Helen är nu en stigande stjärna
på den internationella jazzscenen, och har tidigare
arbetat med artister som Ron Carter och Wayne
Shorter. En av de klarast lysande jazzpianisterna i USA
med framträdanden på festivaler som Newport,
Monterey, Detroit och i konsertsalar som Carnegie Hall.
I sin internationella jazzgrupp från New York lyfter hon
bland annat fram en av vår tids mest omtalade och
etablerade jazztrumpetare, Ingrid Jensen, som solist.
Ingrid är en av de mest efterfrågade trumpetarna på den
globala scenen och har jobbat med olika generationers
legendarer från Clark Terry till Esperanza Spalding.
Publiken kommer att få en medryckande intensiv och
svängig upplevelse där hennes genrebakgrunder mixas.
En kvintett på högsta internationella nivå. Ta en stund
och titta på videofilmer på vår hemsida med Helen
Sung, Ingrid Jensen, John Ellis, Joshua
Ginsburg och Terreon Gully.
Entré 250:- Medlemmar 200:- Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se och Visit Östersund
(Turistbyrån) 063-701 17 00
Presenteras i samarbete med Musik Västernorrland.

foto Doville Sermokas

Helen Sung piano
Ingrid Jensen trumpet
John Ellis tenorsaxofon
Joshua Ginsburg bas
Terreon Gully trummor

foto John Abbott

Gamla Teatern Östersund

foto Jimmy Katz

torsdag 26 sept 19.30

Rigmor Gustafsson
kvartett
tisdag 8 okt 19.30
– förband från Birka 18.30
Gamla Teatern Östersund

foto Thron Ullberg

Rigmor Gustafsson sång
Jonas Östholm piano
Martin Höper bas
Chris Montgomery trummor
Ett av Sveriges absolut största jazznamn,
Rigmor Gustafsson är sångerskan som tog steget
från Värmlands skogar till New Yorks asfaltshetta för
att sedan slå ned bopålarna i Stockholm och ta sig an
Europa. Rigmor behöver knappast någon närmare
presentation.
Hon är "leading lady" av svensk jazz, har hela världen
som arbetsfält, är unik på så sätt att fyra av hennes
senaste album sålt guld. Har förstås mottagit en
mängd priser/utmärkelser genom åren och i november
2013 tilldelades hon det mest prestigefyllda svenska
priset av alla, Kungliga Musikaliska Akademins jazzpris.
Hos oss i januari 2015 med storbandet HCJO inför
fullsatt hus och i februari 2017 med en välbesökt och
mycket uppskattad konsert med sättningen enl. ovan.
Nu välkomnar vi henne igen med sin högklassiga,
kompetenta, samspelta trio på turné i mellannorrland
och till Jazz i Jemtland i Östersund.
Entré 250:- Medlemmar 200:Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se och
Visit Östersund (Turistbyrån) 063-701 17 00

Norrbotten Big Band med
Bobo Stenson
tisdag 22 okt 19.30
Gamla Teatern Östersund

foto R R + Rmi Angeli

Precis som tidigare fortsätter professionella Norrbotten Big
Band att tänja på gränserna och skapa helt unik musik.
Konstnärlig ledare är musikern och kompositören Joakim
Milder, tillika professor i improvisation vid Kungl.
Musikhögskolan.
Bobo Stenson är en legendar känd för sitt öppna sinne och
för sin tidlösa musik. Han är produktiv som få, senaste skivan
heter Contra la Indecisión, en platta som fick recensenterna att
jubla och som för år 2018 tilldelades Orkesterjournalens pris
Gyllene skivan.
Bobo Stenson grundade för ungefär 30 år sedan sin
berömda trio, lika hett eftertraktad idag som vid startskottet.
Trion med Bobo på piano, Anders Jormin på bas och Jon
Fält trummor gör fortfarande omkring 20-30 livespelningar per
år utomlands.
Det är svårt att tro, men Bobo Stenson fyller nu 75 år och
det vill Norrbotten Big Band fira på bästa sätt. Vad passar
väl då bättre än att ge jubilaren ett antal skräddarsydda,
rykande färska jazzkompositioner – som han själv får spela inför
publik?
Varmt välkommen på en skön afton – med musikupplevelser av
högsta klass!
Entré 250:- Medlemmar 200:- Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se och Visit Östersund (Turistbyrån)
063-701 17 00
Presenteras i samarbete med Musik i Norr och Estrad Norr.

foto Anders Alm

Norrbotten Big Band under ledning av Joakim Milder
Bobo Stenson piano

Jazz på Residenset
Katie Thiroux Trio
tisdag 5 nov 19.30
Länsresidenset, Köpmangatan 22

foto Will Yurman

Katie Thiroux kontrabas/sång
Martin Schack piano
Matt Witek trummor
Katie Thiroux är en mångsidig begåvning
ursprungligen från Kanada men nu verksam i USA,
som sjunger och spelar bas samtidigt har Quincy
Jones sagt ”This is it!” Katie gjorde sin skivdebut så
sent som 2015. Den rosades samstämmigt av en enig
kritikerkår, och hon har snabbt blivit en stjärna på
jazzhimlen.
Med sig har hon trumslagaren Matt Witek som
bland mycket annat har gått i skola hos Jeff
Hamilton (en av ledarna för Diana Kralls
favoritband Clayton/Hamilton Big Band) och som
är lika bra på triospel som på att spela storbandsjazz.
På piano Danmarks Martin Schack, som kompar
”alla” danska stjärnor inklusive namn som Sinne Eeg
och Jacob Fischer. En fantastisk pianist!
Vi är glada över att kunna ge vår publik chansen att
träffa Katie och hennes trio och lyssna till musik
influerad av bland andra Ella Fitzgerald, Chet
Baker och Ray Brown.
Entré 250:- Medlemmar 200:Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se och Visit Östersund
(Turistbyrån) 063-701 17 00
Presenteras i samarbete med
Musik Västernorrland.

Magnus Lindgren kvartett
tisdag 19 nov 19.30
– förband från Birka 18.30
Gamla Teatern Östersund

Mångsidige Magnus Lindgren är en multibegåvad
musikskapare och en av Sveriges internationellt mest
kända jazzmusiker, som regelbundet turnerar i Europa
med stor framgång.
Hans förmåga att uttrycka sig på både sax, klarinett och
flöjt är mästerlig och som kreativ och bred musikskapare
är han troligen oöverträffad i vårt land. Musik till 2003
års Nobelfest liksom arrangemang till
Berlinerfilharmonikerna speglar bredden i hans
musikutövande.
Ända sedan debuten har han hyllats både för sina
plattor och för sina konserter, har arbetat med ”alla”
och fått alla utmärkelser/priser som tänkas kan.
Att han har musikanter av yppersta klass med sig nu när
han kommer på ett efterlängtat återbesök i Östersund
kan vi också vara säkra på. Det är förresten fem år
sedan senast och vi är glada att vi har Magnus
Lindgren kvartett i vårt höstprogram.
En garanterad höjdpunkt kan vi utan prut lova.
Entré 250:- Medlemmar 200:- Studerande/ungdom
100:Förköp www.jazzijemtland.se och Visit Östersund
(Turistbyrån) 063-701 17 00

foto Til Brönner

Magnus Lindgren sax/flöjt
Henrik Jansson gitarr
Lars ”Larry D” Danielsson bas
Per Lindwall trummor

Birkajazz
tisdag 26 nov 19.30
Gamla Tingshuset
Som avslutning på hösten/vintern för tredje året i följd en konsert,
musik med lärare och elever från Folkhögskolan Birkas jazzlinje.
Birkas musikutbildningar är en vital resurs för musiklivet i Jämtland
och här ges en möjlighet och en scen för dom kommande unga
jazzmusikerna att höras och få visa upp sig.
Konsertens form, lärare och elevers namn och sättningar är i
skrivande stund inte klart. Meddelas senare.
Roy Okutani trumpet, Jens Comén saxofon, och
Åsa Okutani, sång räknar vi finns med i lärarteamet.
Få mer information på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 100: -. Studerande/ungdom 50: -.
Förköp www.jazzijemtland.se & Visit Östersund 063-701 17 00

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

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

Jazztallrik

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.

Kvällens Jazztallrik
dukas fram från
18.00 på Gamla
Teatern

Jazz på bio
Bio Regina

fredag 6 sep 19.00
Miles Davis: Birth of the Cool

måndag 7 okt 19.00
Blue Note Records: Beyond The Notes

torsdag 7 nov 19.00

OBS! Reservation för
eventuella ändringar.

Ella Fitzgerald: Just One Of Those Things
En ny serie i samarbete med Folkets Bio Regina, Folkets Hus
och Parker och Jazz i Jemtland. Serien börjar med tre väldigt
bra ny producerade jazzinriktade filmer.
Entré 110:- , Medlem i Jazz i Jemtland & ungdom t.o.m 25 år: 90:-

www.jazzijemtland.se

