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Amanda Ginsburg
kvartett
tis 28 jan 19.30
– förband från Birka 18.30
Gamla Teatern Östersund

foto Casper Hedber

foto Sima Korenivski

Amanda Ginsburgs karriär har det senaste året
verkligen gått spikrakt uppåt. Är Sveriges nya
jazzälskling, som med soft framtoning, under ett
lager av naivitet levererar välpolerade jazzpärlor på
svenska som få andra.
Efter att Amanda 2018 kom med sitt
kritikerrosade debutalbum Jag har funderat på en
sak fortsatte framgångarna med Olle Adolphson-stipendiet och
motiveringen: Inte sedan Monica Zetterlund har jazz på svenska låtit så
chosefri och självklar, flera TV-inslag, bland annat i Allsång på Skansen,
Sveriges kompositörers/ textförfattares Jazzpris, Stim-stipendium och den
7 februari 2019 en Grammis för årets jazzalbum.
Hon var uppe hos oss hösten 2018 på Marité. En uppskattad välbesökt
konsert med samma nya unga stjärnmusiker då som nu. Spelar över hela
landet inför tusentals besökare och avslutade hösten med fina recensioner
och bejublade konserter inför utsålda hus.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 250:- Medlemmar 200:- Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se och Visit Östersund (turistbyrån)
063-701 17 00
Presenteras i samarbete med Estrad Norr.

foto Kenny McCracken

Amanda Ginsburg sång
Filip Ekestubbe piano
Ludvig Eriksson kontrabas
Ludwig Gustavsson trummor

Claire Martin &
Martin Sjöstedt Trio
tis 4 feb 19.30
Gamla Teatern Östersund
Claire Martin sång
Martin Sjöstedt piano
Niklas Fernqvist bas
Daniel Fredriksson trummor
Sångerskan Claire Martin gästade oss för fem år sedan
med Lynne Arriale Quartet på Movitz-Plaza och vi som var där
blev mäkta imponerade. Nu kan vi läsa att den amerikanska
tidningen JazzTimes har listat henne som en av världens fyra fem bästa jazzsångerskor.
Och kompet kan inte vara bättre med bl.a. Martin
Sjöstedt, svensk kontrabasist och pianist av internationella
mått. Med känsla för anslag och mellanrum ger de tre
svenska musikerna Claire det utrymme hon behöver.
Samspelet är av det mer väloljade slaget - inte så konstigt
kanske med tanke på att de samarbetat i två år vid det här
laget.
Samarbetet har under 2019 resulterat i Claire Martins
tjugonde album, Believin´ it, som rankades bland årets tjugo
bästa av den engelska tidningen Jazz Wise.
Vänner av varm, djup och eftertänksam jazzmusik bör absolut
inte missa det här tillfället.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
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.

Kustbandet
From Ragtime
to Swing
tis 11 feb 19.30
Gamla Teatern
Östersund
Bent Persson,
Erik Tengholm,
Fredrik Olsson trumpet, Jens Lindgren trombon,
Bo Juhlin trombon, sousaphone,
Amanda Sedgwick, Jan Åkerman altsax, klarinett,
John Högman tenorsax, klarinett, Petter Carlson Welden piano,
Hans Gustafson banjo, gitarr, Göran Lind kontrabas,
Krister Ohlsson trummor
I wanna hear Kooostbandet! That’s the kind of music I grew up with,
berättade Dizzy Gillespie för en svensk jazzjournalist inför en av sina
Sverigeturnéer på 1970-talet.
Kustbandets förebilder är de dans- och underhållningsorkestrar som i det
tidiga 1900-talet formade jazzen i syndens New Orleans, förbudstidens
Chicago och i swingerans Harlem.
Orkestern leds sedan 1987 av trombonisten Jens ”Jesse” Lindgren
och med på norrlandsturnén nu är bl a Amanda Sedgwick på altsax
och klarinett. Bandets versioner av de tidiga mästarnas idag klassiska
jazzmusik har kunnat avnjutas i över tjugo länder och i ett halvsekel har
man spelat för kung och fosterland på allt från gårds- till Nobelfester,
oräkneliga festivaler, konserter, kryssningar, jazzklubbar, folkfester, radiooch TV-shower … överallt där musikälskare vill ha ”a good time”.
Kvällens konsert tar fram Kustbandets hela spännvidd – med gott humör,
takt och ton.
Entré 250:- Medlemmar 200:- Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se och Visit Östersund 063-701 17 00
Presenteras i samarbete med Musik Västernorrland.

foto Maria-Thérèse

High Coast Jazz Orchestra
featuring Dick Oatts
- Charlie Parker 100 år !
tis 25 feb 19.30
Altsaxofonisten Charlie Parker skulle ha fyllt 100 år 2020.
Få musiker har påverkat jazzmusiken så mycket som denne
gigant. En av förgrundsfigurerna i skapandet av be-bop
jazzen. Parker spelade med Dizzy Gillespie, Thelonius Monk,
Miles Davis och Bud Powell men framför allt ihågkommen
som en solist som på egen hand kunde skapa magi.
Saxofonisten/multiinstrumentalisten Dick Oatts från USA
är en kär vän till HCJO och en av vår tids stora jazzmusiker
med världen som arbetsfält. Han har bl a under lång tid
med sin saxofon lett det legendariska Vanguard Jazz
Orchestra på jazzklubben Village Vanguard i New York.

foto Chantal De Villiers

Gamla Teatern Östersund

HCJO, regionens eget storband, leds som vanligt
av trumpetaren Fredrik Norén, är på denna
turné toppad med ett par unga jazzmusiker med
anknytning till Norrland, Lars Ullberg från
Piteå spelar första trombon och Isac Åberg
från Skorped, tidigare medlem i ungdomsstorbandet LUST spelar med i trumpetsektionen.
Storbandet firar i kväll minnet av saxlegenden
genom att spela musik som förknippas med
antingen kompositören eller artisten Charlie
Parker.
Lyssna och se gärna på vår hemsida
jazzijemtland.se
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.

Jens Søndergaard har hört till den danska jazzeliten i många år och
kommer upp hit tillsammans med danska spelkompisarna Søren Bo
Addemos, Jesper Carlsen och Dennis Drud med elegant och
energiskt trumspel.
Jens, Sörens och Jespers kontakter med Östersund går 15-20 år tillbaka i
tiden genom samarbetet med Lasse Hörnfeldt i Cool Scandinavian
Five, som spelade in ett album år 2000 och gav en konsert på Gamla
Teatern hösten 2004.
Att knyta ihop Östersund med Danmark igen genom David Forslund,
idag en mogen trumpetare, som när han var 14 år gammal fick Ingvar
Johansson-stipendiet 2006. Det blir ett spännande möte.
En kväll då vi även minns och hedrar Lasse, som den uppskattade och
framstående musiker han var och är i föreningen Jazz i Jemtlands historia.
Entré 200:- Medlemmar 150:- Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se och Visit Östersund (turistbyrån)
063-701 17 00

Anna Jansson

Søndergaard/Carlsen kvintett
hyllar Cannonball Adderly
tis 10 mars 19.30 – förband från Birka 18.30
Jens Søndergaard saxofon
Søren Bo Addemos gitarr
David Forslund trumpet
Jesper Carlsen bas
Dennis Drud trummor

foto Poul Nyholm

Gamla Tingshuset

The Stockholm
Swing All Stars
tis 24 mars 19.30
Gamla Teatern
Östersund

Tanken med bandet är att lyfta
fram de bästa jazz- och
swingmusikerna i Stockholm. De
fyra blåsarna i frontlinjen spelar
viktiga roller i bandet. Med
spännande arrangemang av
framförallt Klas Lindquist och
Fredrik Lindborg kan bandet
ena sekunden låta som en liten
jazzgrupp för att sedan plötsligt
explodera i ett storbands vrål. Den
svängiga rytmsektionen skapar en
stabil grund för blåsarna.
Bandet har släppt fem skivor och
en DVD. Den senaste skivan
släpptes i september 2018 och heter In the spirit of Duke Ellington.
Gruppen som turnerar över hela Skandinavien, gästade oss senast
hösten 2014, och brukar sälja slut på platserna på konserthus och
klubbar vart dom än kommer.

foto Mikael Silkeberg

Karl Olandersson trumpet, sång
Klas Lindquist altsax, klarinett
Fredrik Lindborg saxofon
Dicken Hedrenius trombon
Daniel Tilling piano
Göran Lind kontrabas
Mattias Puttonen trummor

Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 250:- Medlemmar 200:- Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se och Visit Östersund 063-701 17 00

tis 7 april 19.00
(OBS tidigare starttid)
Gamla Tingshuset
Vi har igen i vårprogrammet, för
fjärde året i följd, en konsert med
Östersunds Kulturskola.
Lärare med elever från olika
klasser som under läsåret
”trimmats” i jazzens värld och
som nu får möjligheten att
uppträda inför en ”riktig” publik.
Förra året bjöd på en riktigt
angenäm överraskning då ett
varierat program avslutades med
att elever och lärare bjöd på
riktigt fin storbandsjazz. Vi blev
tagna och häpna av den kvalitet,
spelglädje och tajming som våra
blivande musikanter då visade
prov på.
Entré 100:Studerande/ungdom gratis.
Förköp www.jazzijemtland.se
och Visit Östersund (turistbyrån)
063-701 17 00

Champian Fulton Trio
tis 21 april 19.30
Gamla Teatern Östersund
Champian Fulton piano/sång
Hans Backenroth bas
Kristian Leth trummor

foto Michel Piedallu

Östersunds
Kulturskola

Champian Fulton föddes i Oklahoma,
men känns som en självklar del av New York.
Champian är pianisten och vokalisten som
inte ryggar för att sväva ut i jazzig nostalgi
och som står för en jazz som är traditionell,
djupt förankrad i historien och inspirerad av
att hon i unga år lyssnade på och tog till sig
jazzsångerskor som Dinah Washington,
Sarah Vaughan och Billie Holiday.
Kvalitet finns också i övermått. Hon har en
stark, känslig röst och spelar piano lekfullt,
lätt och med stor känsla. HOT House Jazz
Magazine (New York) korade 2017
Champian till Female Jazz Vocalist of the
Year.
Vi har en absolut högklassig världsartist på
vår scen och repertoaren innehåller främst
standardlåtar som Tea för Two, September in
the Rain m fl pärlor ur den amerikanska
sångboken.
Lyssna och se gärna på vår hemsida
jazzijemtland.se
Entré 250:- Medlemmar 200:Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se och Visit
Östersund (turistbyrån) 063-701 17 00

Swedish Woodwind

Bli
medlem!

tis 5 maj 19.30
Gamla Tingshuset

Senaste info
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.

Förköp till
Jazztallrik
samma pris Kvällens
dukas
som i dörren Jazztallrik
fram från 18.00

Betala och skriv
på Gamla Teatern
själv ut biljett från
vår hemsida eller
köp hos Visit
Östersund
(turistbyrån).

OBS! Reservation för
eventuella ändringar.

foto Tina Stafrén

Urban Hansson
flöjt/sax
Jonny Johansson
9-strängad gitarr
Lars Ericsson
bas
Tre elitmusiker som har stark anknytning
till Jämtland och som senast framträdde
hos oss vid en mycket uppskattad
spelning, på dagtid i Rehnzogsalen på
Jamtli, i samband med föreningen
Jazz i Jemtlands 50-årsjubileum 2018
Dom behöver egentligen ingen närmare
presentation eftersom dom är väl kända
av vår jazzpublik. Om Urban Hansson,
bosatt i Sollentuna och främst under åren
verksam söderut, kan och skall ändå
sägas, att han är den ende kvarvarande
av dom sex entusiaster som 1968 startade
Jazz i Jemtland.
Nu ger vi en kvällskonsert för dom som
missade trion 2018 och förstås även för
dom som önskat en repris och vi kan
utlova varierad, mjuk, svängig jazzmusik
med stor spännvidd.
Lyssna och se gärna på vår hemsida
jazzijemtland.se
Entré 200:- Medlemmar 150:Studerande/ungdom 100:Förköp www.jazzijemtland.se och Visit
Östersund (turistbyrån) 063-701 17 00

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

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:
Ordförande Stig Sjöberg
070-583 90 28.

www.jazzijemtland.se

