Hösten
2013

lör 12 okt 19.30
Storsjöteatern

foto Lennart Stenberg

Jazz Vocal Unit &
Claes Crona Trio

fre 25 okt 19.30
OSD

Sandviken Big Band
med Krister Andersson

Jazzvänner!
Välkommen till Jazz i Jemtland, mötesplatsen
för glada jazzdiggare. Vi vill först tacka
publiken och musiker för vårens jazztillfällen.
Särskild tanke går till konserten med Bengt
Hallberg som bara två månader efter
började underhålla änglarna i himlen.
Så är det dags att presentera konsertprogrammet för hösten 2013. Upplägget är
lite annorlunda mot vad som varit vanligt. Till
exempel så blir det inga konserter på Movitz
torsdagkvällar med anledning av en säsong
med större produktioner som kräver större
konsertlokaler än Movitz. Vi går också från
att endast verka lokalt, till att verka regionalt.
I vår strävan att stimulera de lokala
jazzgrupperna har Republiken Big Band fått
förstärkning i form av ingen mindre än den
mångfacetterade Gunhild Carling. Med
henne och storbandet prövar vi att även kliva
över länsgränsen till Hallstaberget i Sollefteå.

Det är av vikt att även JazzåSpis serveras med
kvalité så som ordinarie konsertkvällarna gör.
Östersund med omnejd har en unik förmåga att
bilda nya jazzgrupper. Höstens grupper är
purfärska men musikerna känner vi väl till.
JazzåSpis är nu inne på sin tredje termin och vi
har ännu inte haft samma band på scenen 2
gånger. Vilken skatt av lokala band vi har!

Medlemsmöte
lör 14 sept 12.00
Styrelsen kallar medlemmarna i Jazz i Jemtland
till medlemsmöte å Movitz lounge. På senaste
årsmötet beslutades att medlemmarna å
medlemsmöte ska välja ny valberedning inför
årsmötet 2014. Den ”gamla” valberedningen
ska på medlemsmötet föreslå kandidater till ny
valberedning.
För styrelsen i Föreningen Jazz i Jemtland

Åke Mortaigne, ordförande

lör 14 sept 14.00-16.00
Movitz Lounge

JazzåSpis med SwingTime
Bo Eklund dragspel
Lars Wikström fiol
Rolf Engberg gitarr, kör
Bo Andersson vibrafon,
piano, fiol
Walter Granlund
kontrabas, kör
Lars Forsberg trummor, sång

I Östersund med omnejd finns en mängd skickliga jazzmusiker.
Höstens JazzåSpis öppnas med purfärska SwingTime, gruppen som
gör skäl för sitt namn, verkligen! Gruppen som sådan är inte ens
två månader gammal men musikerna känner vi mycket väl till.
SwingTime får en att känna att sommaren förlängs, kropparna fylls
med välbehag och vill man händelsevis hålla sin fot stilla får man
’tusicken’ kämpa. Det lovas låtar som Satin Doll, How High The
Moon, Ain't Miss Behavin', Sweet Georgia Brown, Bossa-jazz,
sambalåten Cavaquinho – fritt översatt av orkestern till Cappuccino
och en härlig mängd mer. Kort och gott kan det bli bättre när
nobla erfarenheter till musiker serverar all sorts jazz från tiden då
allt var svartvitt till nutiden då allt är i färg?
Entré: 50:-

foto Nilla Domnérus

lör 12 okt 19.30
Storsjöteatern

Jazz Vocal Unit
& Claes Crona Trio
Svante Thuresson sång
Viktoria Tolstoy sång
Vivian Buczek sång
Peter Asplund trumpet och sång
Claes Crona piano
Mattias Svensson kontrabas
Rasmus Kihlberg trummor

En del konserter längtar man stort till, andra vill man helt enkelt inte
lämna! Känns som att dessa ord täcker beskrivningen för kvällens
konsert med nybildade gruppen Jazz Vocal Unit.
Jazzvänner, det här är inte Gals and Pals, inte heller Manhattan
Transfer men tankarna går onekligen i den riktningen när de fyra
sångsolisterna framför kvartettsång. De fyra backas upp av Claes
Crona Trio. Claes med sitt energifyllda pianospel och smakfulla
passager ramas in av Mattias Svenssons mustiga basspel och Rasmus
Kihlbergs rytmiska trumspel. Denna ensemble kan med råge kallas
Sveriges Superstars i musik med anledning av alla de fantastiska
produktioner de gjort tillsammans. När de 2012 besökte oss i
Östersund med succén JulJazzGalan sålde de slut. Så till alla er som
missade tillfället och till alla er som vill se dem igen fast utan
julljazzlåtar denna gång, Var så goda, Ladies and gentlemen it’s
Jazzt 4 You!
Se dem på Facebook samt många klipp på YouTube
OBS! Förköp rekommenderas. Ingen form av eventuella fribiljetter
eller liknande gäller som inträde.
Entré: 290:- Medlemmar 250:Det här är ett samarrangemang med Crona Produktion.

lör 19 okt
14.00-16.00
Movitz Lounge

Hammondball
Anders Berggren hammondorgel och piano
Lars Harlin hammondorgel
Björn Scharin gitarr
Lars Forsberg trummor
Jazz i Jemtland har, i sanningens namn, haft för lite av
hammondorgel. Med dagens JazzåSpis kommer det att rådas
rejäl bot på det genom att vi engagerat Hammondball som har
två stycken i sin sättning. Hammondball är också ett nytt lokalt
band. De kommer att uttrycka sig i toner från jazzens mest
svängiga tid och amerikanska sångboken till lugna Anna-Marias
Jazzvals som Lars Harlin framför i en fantastisk version. För
övrigt var det just Lars Harlin och Anders Berggren som
tillsammans med Ingvar Ericsson en gång bildade Jemtska
Hammondsällskapet, JHS. Deras medlemmar, som helst ska äga
en hammondorgel, får en titel som härleder till en del av orgeln.
Lars Forsberg har till exempel titeln ”upper key”. Intressant
kuriosa som vi kanske får höra mer om mellan låtarna.
Entré: 50:-

lör 16 nov
14.00-16.00
Movitz Lounge

JazzåSpis med
Östersunds Ungdomsblåsare
Det finns hopp! Jazz i Jemtland har den stora glädjen och äran
att få presentera fina ungdomar som mest troligt kommer att
föra musiken vidare. Östersunds Ungdomsblåsare består av ca
tio ungdomar mellan 12 och 19 år som tillsammans med sina
lärare från bl a Kulturskolan övat och därefter satt ihop en skön
blandning av välkänd musik i sin repertoar. Dagens konsert är
under ledning av Jörgen Andersson vars trumspel Jazz i
Jemtlands publik fått åtnjuta många gånger i olika
konstellationer.
Det kommer att spelas en hel del jazz från ungdomarna men låt
er inte förvånas om det även spelas toner som pop-, rock-,
marsch- och musikalmusik. Kort och gott välkommen till en
musikalisk vandring från Duke’s orkesterdike till The Beatles
Abby Road till Phantomens Opera till...
Entré: 50:-

fre 25 okt 19.30
OSD (fd Folkets Hus)

Sandviken Big Band
med Krister Andersson
Krister Andersson, klarinett
Det här kommer bli en kväll väl värd att fira, för Sandviken Big Band, vilket
klassats som ett av Sveriges svängigaste storband, firar imponerande 45 år,
och Leonard Bernsteins soloklarinettist Krister Andersson kommer tillbaka till
Jazz i Jemtlands publik och de står på samma scen. Det råder ingen tvivel om
att det kommer bli en svängig fest med jazztoner från förr som innehåller
bland annat melodier och arrangemang som klarinettstorheterna Artie Shaw
och Benny Goodman hade på sina notställ när det begav sig. Artie Shaw var
som bekant en viktig inspirationskälla för Putte Wickman. Kvällen bjuder även
på andra klassiska pärlor signerade av andra storheter.
Göran Olsson, GD skrev för en kort tid sedan ”Programmet som toppades
med Krister Andersson i fokus var en lisa för örat. Inte enbart Krister skall
berömmas. Hela bandet var på bettet. Ensemblespelet satt som en smäck”
Apropå 45 år, – Jazz i Jemtland fyller också 45 år i år.
Se www.sandvikenbigband.com och på Facebook Sandviken Big-Band
OBS! Förköp rekommenderas. Ingen form av eventuella fribiljetter eller
liknande gäller som inträde.
Entré: 100:- Medlemmar 100:Vid dörren, studerande/ungdom 100:-

lör 30 nov
14.00-16.00
Movitz Lounge

Waldemar
Swiergiel Trio
Waldemar Swiergiel
trombon
Lars Ericsson
el- och kontrabas
Magnus Marcks kontrabas
Det är viktigt att JazzåSpis
serveras med kvalitét. Med kvalitét menas inte bara
tonsäkerheten utan även musikernas utstrålning och förmåga
att beröra och få med sig publiken. Vi lovar, att med Waldemar
och hans vänner i skön, intim, lättsam, kommunikativ och i vissa
stycken även kammarbetonad jazz kommer era krafter att med
råge laddas inför julens alla bestyr. Det musikaliska
smörgåsbordet för dagen består av en hel del kända evergreens,
tradjazz, swing, mainstream toppat med en kompott av
egenkomponerade musikaliska frukter. Ni kommer känna igen
er. Sedan, vad vore en jul utan paket? I några av de musikaliska
paketen döljer sig överraskningar, och de är inte vilka som helst,
utan något vi inte alls är vana vid att höra från dessa fantastiska
julkarameller till musiker.
Entré: 50:-

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 BG 136-1542 och skriv ditt namn och adress
i meddelandefältet alt. på inbetalningskortet så skickas
ditt medlemskort per post. Du kan också lösa
medlemskort vid någon av våra konserttillfällen.
Har du frågor ring:
Ordf. Åke Mortaigne 063-501 53 85, 070-344 80 77.

Medlemsmöte lör 14 sept 12.00
DA CAPO - en musikterm som innebär att något spelas en gång till – Som sagt,
medlemmar i Jazz i Jemtland hälsas hjärtligt välkomna till medlemsmöte på
Movitz Lounge.

Serviceavgift tillkommer.

En exposé av ord, film och
bilder över Jämtlands mer än
80-åriga jazzhistoria visas på
Jamtli under tiden 11-17 nov.

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:
063-16 16 16

Jazzhistoriska
expon

www.arechokladfabrik.se

OBS! Reservation för
eventuella ändringar.

www.jazzijemtland.nu

