Hösten
2012
tors 27 sept 19.30

foto Olle-Melkerhed

foto Jakob Hammarbäck

foto Martin Magntorn

LaGaylia &
Jan Lundgren Trio

tors 1 nov 19.30

Vi minns Lars Sjösten –
Krister Andersson Quartet

Jazzvänner!
Så skrivs ännu ett blad i Jazz i Jemtlands
fyrtiofyraåriga historia. Höstprogrammet 2012
presenteras och som tidigare har vi som jobbat
med programinnehållet haft ambitionen att
servera våra jazzälskare en smaklig kompott.
Styrelsen försöker alltid att vara lyhörd för vad
vår publik vill ha och ett önskemål som
framförts av många ur vår publik är att man
vill att klubben börjar med lördagsjazz. Därför
kommer vi under två lördagar under hösten att
arrangera jazz på Movitz Lounge –
restaurangen bakom Movitz scen. Vi kommer
att bjuda på svängig jazz av lokala musiker till
det facila priset av 50 kr. Vi öppnar dörrarna
13.30 och musiken serveras mellan 14.00 –
16.00, med en kort paus i mitten. Krögaren
har lovat att servera en parisare likt

succétallriken som mättade många på Källar’ns
lördagsjazz då det begav sig. Givetvis kommer
även andra rätter att finnas på menyn och
naturligtvis är baren öppen.
Lördagsjazzen i Jazz i Jemtlands regi kommer
att kallas för JazzåSpis.
En annan nyhet är att Jazz i Jemtland vidgar sig
med att sprida jazzen utanför Östersund stad.
Vi börjar i Åre fredagen den 7 december.
Välkomna till en spännande höst i jazzens
tecken.
För styrelsen i Jazz i Jemtland

Åke Mortaigne, ordförande Jazz i Jemtland

mån 23 juli - tors 26 juli
Gratis lunchkonserter 11.15 & 12.30
Stjärntorget

tors 26 juli 19.30
Temperance

Swedish Woodwind
Urban Hansson flöjter
Jonny Johansson 9-strängad gitarr
Per V Johansson kontrabas
Våra jämtlandsfödda elitmusiker, Urban Hansson flöjter,
född i Åre, Jonny Johansson 9-strängad gitarr, född i
Offerdal uppvuxen i Häggsjövik nu boende i Bronx New
York och Per V Johansson på kontrabas bördig från Mörsil
”kommer hem” för att servera fyra lunchkonserter och en
kvällskonsert i bland annat kammarjazzstil. Det utlovas
såväl mjuk, magisk som svängig jazz, en hel del hämtad
från den amerikanska sångboken och där grunden läggs
med Jonnys 9-strängade gitarr.
Urban Hansson formligen målar sina toner i muller,
visslingar, asplövsdarrningar, väsande, sprött,
bestämmande och med tydliga nyanser. Urban har alltmer
tillägnat sig ett be-bopinfluerat spelsätt, lite åt Sam Mosthållet, på sin altföljt.
Jonny Johansson är en lysande kompositör och
arrangör som spelar med ”äpplets” bästa musiker. Med
sin amerikanska doktorsexamen i musik är han också en
flitigt anlitad pedagog på Manhattan. Han kommer att
visa sin skicklighet med stor klangvariation på sin 9strängade gitarr.
Per V Johansson är flitigt engagerad till många av
Sveriges stora artister. Han karakteriseras som en
”tvåvägsbasist” med uttryck såväl i fina solon som i
stortonigt baskomp-spel.

Urban Hansson

Jonny Johansson

Per V Johansson

Kocken på Temperance serverar en buffé med drycker till
ett fördelaktigt pris.
Det här är ett arrangemang i samarbete mellan Jazz i
Jemtland, Estrad Norr och Storsjöyran.
www.gillbolaget.se
Lunchkonserterna är gratis
Entréavgift för kvällskonserten är 150:-.

foto Alf Sundin

Fyra lunchkonserter och en kvällskonsert

tors 13 sept 19.30
Movitz GIII

Norsk/Svensk
Coolquintet
Jan Allan trumpet
Jon Pål Inderberg
barytonsaxofon
Björn Alterhaug
kontrabas
Erling Aksdal piano
Björn Krokfoss trummor
Vi minns Lasse Hörnfeldt
genom att presentera den
orkester han sist tillhörde
och gladde såväl sin publik
som sina medmusikanter. De
hette då Norsk/Svensk Cool
Sextet och spelade för bland andra Jazz i Jemtlands
publik ”veckan 44” 2007, vilket också blev namnet på
deras skiva. Gruppen har valt att inte ersätta Lasse och
spelar numera som kvintett. De är idel populära norska
musiker tillsammans med vår svenska stjärna Jan Allan.
Kvällens toner, i vännens anda, framställs som mogen jazz
i amerikansk västkuststil, huvudsakligen hämtad från
Lennie Tristano, Warne Marsch, Lee Konitz och Lars
Gullin.
Sök Norsk/Svensk Cool-quintet på www.youtube.com
Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
affisch
studerande/ungdom medlemmar 75:från 2007
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Movitz Lounge GIII

JazzåSpis med
Östersund Jazz Group
Maud Sparrman sång, Jan-Olof Oscarsson trombon,
Leif Olsson tenorsaxofon, Peter Graae gitarr,
Hans Lundhag kontrabas, Magnus Vikberg trummor
Så äntligen är det då dags för premiär med JazzåSpis på
lördagsvis. Välkommen in till Movitz Lounge på
medryckande skön musik. För den som är sugen på något
att äta och/eller dricka finns även den möjligheten till ett
bra pris.
Först ut välkomnas en purfärsk jazzgrupp från Östersund
som hade sin första spelning i slutet av maj i år. De bjuder
på sköna toner färgad av både mainstream och bebop
blandat med både bossa jazzsvängig vals och mera
stillsamma ballader. Maud kommer också att visa sin
skicklighet i funkig blues-gospel svängig stil vilket inte får
missas. Det här är garanterat en grupp som jazzpubliken
kommer att höra mer av i framtiden.
Entré: 50 kronor – passande nog den sedel vars framsida
speglar musiken med noter och sångerskan Jenny Lind.

tors 27 sept 19.30
Storsjöteatern

Jazz meets Soul
LaGaylia & Jan
Lundgren Trio

foto Martin Magntorn

Jazz meets soul. Två artister,
visserligen med olika musikaliska
bakgrunder men med jazzens puls i
blodet möts i en duell i jazzens rike.
LaGaylia känner de flesta av oss
igen genom alla hennes
framträdanden på landets stora
scener, jazzfestivaler och flertalet TVprogram. Hon har en bred
soulrepertoar och tog vid flytten från
Florida till Sverige med sig
sydstatsjazzen i bagaget.
Jazzklubbarna i landet har fått höra
hennes swing, låtar ur den
amerikanska sångboken och hon lär
även vara mästerlig på ballader. Nu
har turen kommit till Storsjöteatern i
Östersund. 2010 vann LaGaylia Anita
O’day-priset med Jan Lungren Trio.
Jan Lundgren räknas som en av
världens mest framstående och
efterfrågade jazzpianister och blev
bland annat 2007 utnämnd till
”Steinway Artist”, som den förste
nordiska jazzpianisten av Steinway &
Sons. Förutom alla turnéer, konserter
och skivinspelningar så är han en av
grundarna till Ystad Sweden
JazzFestival och lektor vid Malmö
musikhögskola.
Kvällens konsert kommer att spegla
hur Jan och LaGaylia har inspirerat
varandra genom några mer kända
kompositioner men också en del
mindre kända. Konserten kommer
även att bjuda på ett par
egenkomponerade låter signerade
Lundgren/Frazier. Deras inspiration har
även lett till en skiva som kommer
släppas i samband med konserten i
Östersund.
www.janlundgren.com
www.lagaylia.net
Se många klipp på youtube.com
Entré: 250:- Medlemmar 220:Vid dörren: studerande/ungdom 150:-

foto Olle-Melkerhed

LaGaylia Frazier sång
Jan Lundgren flygel
Mattias Svensson kontrabas
Zoltan Csörsz Jr trummor

tors 11 okt 19.30

tors 18 okt 19.30

Movitz GIII

Movitz GIII

Marcks Brothers

Jesper Kviberg
Social Club of Music

Magnus Marcks kontrabas
John Högman tenorsaxofon
Mats Larsson gitarr
Bosse Söderberg trummor
Skönt avslappnad jazz med grundsväng får bli rubriken
för kvällens konsert. Magnus Marcks har fått sin skolning
både i Sverige och utomlands. Han var under en tid chef
på länsmusiken i Östersund och är numera bl a dirigent
och musikalisk ledare för VeteranOrkestern i Östersund.
Ett geni i musik. Tillsammans med John Högman, Mats
Larsson och Bosse Söderberg visar de hur jazz kan låta
när som de säger ”kemin fungerar”. Det blir en kväll med
harmonisk melodisk jazz som bland annat innehåller
musik från den amerikanska sångboken.
Sök Marcks Brothers på youtube.com
Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
studerande/ungdom medlemmar 75:-

Magnus Kjellstrand sång, flöjt, sax
Kristian Harborg tenorsax
Charlie Malmberg barytonsaxofon
Johan Setterlind trumpet
Mats ”Dicken” Hedrenius trombon
Carl Bagge piano
Peter Forss kontrabas
Jesper Kviberg trummor
Ett pärlband av svenska
jazzmusiker av yppersta klass
brakar loss i en sprakande
musikfest på Movitz
jazzklubb i kväll. Vad sägs
om ovan uppradade musiker
varav flera av dem i andra
sammanhang gjort bejublade famträdanden hos Jazz i
Jemtland. My Ericsson Närkes Allehanda från en spelning
på Örebros jazzklubb säger i en recension att Bandet har
en varierad repertoar, men när de visar sin kreativitet i
arrangemangen är de som bäst och sticker verkligen ut ur
mängden. Livligt, proffsigt, mysigt, spontant,
oförutsägbart, personligt, avslappnat, varmt, dynamiskt,
lekfullt, oborstat och levande. Det är precis så här, så sätt
på er säkerhetsbältena för Jesper & Co lovar sväng som
gör det svårt att sitta still understryker Hayati Kafe i
tidsskriften PiJano.
Det här är ett arrangemang i samarbete mellan Jazz i
Jemtland och Scenkonstbolaget.
www.myspace.co/jesperkvibergsocialclubofmusic
www.jeperkviberg.com
Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
studerande/ungdom medlemmar 75:-

tors 1 nov 19.30
Movitz GIII

Vi minns
Lars Sjösten –
Krister
Andersson
Quartet

Pianisten Lars Sjösten, som växte upp i Östersund och
flyttade till Stockholm i början av 60-talet, lämnade oss
den 19 oktober 2011 endast 70 år gammal. Vi kommer
för kvällen att minnas Lars med hjälp av Krister
Andersson Quartet. Krister som är en av landet
seniortenorist, kanske inte så känd som han borde vara,
spelade ofta tillsammans med Lars Sjösten. Krister, en av
vårt lands mest personliga röster, har vid två tillfällen
tilldelats OrkesterJournalens Gyllene skiva för bästa
jazzinspelning bara för att nämna några av alla
utmärkelser. Med sig har Krister Bo Skuba, Filip
Augustsson och Ali Djeridi vilka han tillsammans med
gjorde den bejublade skivan LIVE. Krister hälsar att det
blir en kväll med många kända toner som har rötter från
1960-talets jazzspråk.
Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
studerande/ungdom medlemmar 75:-

lör 10 nov 14.00 - 16.00
Movitz Lounge GIII

JazzåSpis med
Visionsorkestern
Kerstin Wiklund sång
Bo Andersson vibrafon, fiol, sång
Rolf Dalesten klarinett Leif Bohlin sång, saxofoner
Lasse Forsberg trummor, sång Björn Werner kontrabas
Hans Söderberg piano & synt
Kanskse kan Movitz Lounge bli platsen att avrunda en
shoppingtur på stan eller varför inte bara för att träffa
vänner och samtidigt spisa god musik, mat och dryck. Vi
fortsätter att släppa loss våra fantastiska lokala jazzmusiker
som var och en gjort sig känd i olika musikaliska
sammanhang. Visionsorkestern spelar skön lättsam
swingmusik med idel kända toner från den amerikanska
sångboken. Välkomna till JazzåSpis. Entré: 50:-

foto Jakob Hammarbäck

Krister Andersson
tenorsax och klarinett
Bo Skuba piano
Filip Augustsson kontrabas
Ali Djeridi trummor

mån 19 nov 19.30
Storsjöteatern

fre 7 dec 20.00
Diner View, Holiday Club Åre

Micke ”Mojo” Nilsson
med Republiken Big Band
Östersunds vackra Rådhus fyller 100 år den 23 november
i år och det vill Jazz i Jemtland uppmärksamma med att
engagera våra stora jämtländska kulturskatter Micke
”Mojo” Nilsson och Republiken Big Band (RBB).
Det är inte många musiker som fått fyra av den svenska
eliten i musik att resa sig upp, klappa händerna och bett
om att få bli ens coach. Det fick Micke ”Mojo” uppleva
då Carola, Petter, Ola Salo och Magnus Uggla tävlade om
att få bli hans coach i TV-programmet The Voice.
RBB har gjort sig kända på många vis. Storbandet leds av
trombonisten Jan-Olof Oscarsson som är en mästare att
skriva arrangemang och egna låtar. Förra året toppade
RBB P4-toppens årslista med låten Natten är så tyst
skriven av Monica Lundekvist.
Säg, kan Rådhuset firas bättre än med fyllig musik av
Storbandskaraktär, låtar av bland andra Frank Sinatra,
Tom Jones, amerikanska standards, jazz och blues?
Jazz i Jemtland vill sprida jazz och bluesmusiken även
utanför Östersund och börjar med Sveriges hottaste
skidmetropol Åre. Konserten hålls på Diner View belägen
på Holiday Club fredag 7 dec 20.00.
http://republikenbigband.se
Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
studerande/ungdom medlemmar 75:-

tors 29 nov 19.30
Movitz GIII

Barfota Jazzmen
Claes Ringqvist kornett, jazzhistoriker, presentatör
Mats Fagerberg banjo
Kjell Sundin klarinett
Lars Kjellberg trombon
Åke Dahlbäck piano
Bertil Falk trummor
Bim Ingelstam sousaphone
Kersti Söderlind sång

foto Sverker Berggren

Barfota Jazzmen bildades 1973 och har sedan dess gjort
sig internationellt kända som uttolkare av de musikstilar
som kom att bilda grund för New Orleansjazzen. Särskilt
orkesterns ragtimetolkningar har väckt erkännande och
uppmärksamhet. I orkesterns repertoar ingår bl.a. ett
flertal mindre kända kompositioner av den store
ragtimkompositören Joseph Lamb. Även den traditionella
New Orleansjazzen behärskar orkestern grundligt och
återspeglar medlemmarnas böjelse för Bunk Johnson och
Jelly Roll Morton. Ett besök av Barfota Jazzmen är ett
måste för varje sann vän av den ursprungliga
jazzmusiken.
Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
studerande/ungdom medlemmar 75:-

fre 14 dec 20.00
OSD, Folkets Hus Östersund

JulJazzGalan
The Real Group
Svante Thuresson
Victoria Tolstoy
Charlotte Perrelli
Peter Asplund
Claes Crona Trio
Besök gärna vår hemsida
www.jazzijemtland.nu för
fortlöpande information.

Bli
medlem!

150:- per år.
Pensionärer 100:- per år.
Studerande/ungdom 50:- per år.
Med medlemskort har du 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. Åke Mortaigne 063-501 53 85, 070-344 80 77.

Jazzbuffé & logi
Som en god inramning på Jazz i Jemtlands
konsertkvällar finns ytterligare möjligheter.
Möjligheter att kombinera jazzkonserten
med mat och logi.
Man kan t ex. välja att bara se och höra
konserten eller tillsammans med en god
buffé se och höra konserten eller varför
inte både äta, se konserten och sen sova
gott. Allt på samma adress Kyrkgatan 70 i
Östersund.
Vid varje konsertkväll på Movitz serveras
en jazzbuffé med ett glas vin, ett glas öl
eller alkoholfritt alternativ till ett mycket

Förköp:
063-16 16 16

fördelaktigt pris. Baren med väl utvalda
drycker står öppen under hela kvällen. Det
finns även möjlighet att övernatta i
hotellets komfortabla rum.
Vill man boka bord och/eller logi är
telefonnumret 063-57 57 00 eller boka
bord via hemsidan
www.plazarestaurants.se.

Jazz på
Länsbiblioteket
Musikupplevelser av
mindre format, ofta
med lokala musiker
fortsätter som vanligt
under hösten.

www.arechokladfabrik.se

OBS! Reservation för
eventuella ändringar.

www.jazzijemtland.nu

