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Motown Soul
Ida Sand
Nils Landgren
Bohuslän Big Band

torsdag 22 sept 19.30
Storsjöteatern, Stora scenen
Bohuslän Big Band
Nils Landgren trombon, sång
Ida Sand sång, piano
Karin Hammar trombon
Lisbeth Diers percussion
Jazz i Jemtland har glädjen att få presentera
skön soulmusik i fräscha arrangemang med
Bohuslän Big Band, Nils Landgren och Ida
Sand.
Nils Landgren, mannen med den röda
trombonen, behöver kanske ingen närmare
presentation. Han är fortfarande, efter
närmare 30 år i branschen, lika spelsugen och
bjuder alltid sin publik på oväntade
överraskningar. Den här gången tar han sig an
The Motown Soul.

foto Janerik Henriksson

foto Steven Haberland

Motown Soul

Ida Sand är sångerskan och pianisten som
med sitt personliga sound har vunnit en bred
publik i Europa. Hennes två mycket fina album
Meet Me Around Midnight och uppföljaren
True Love är sköna inspelningar som fått fint
mottagande i både media och hos
jazz/souldiggaren.
I det fantastiska storbandet Bohuslän Big Band
återfinns bl. a trombonisten Karin Hammar
och danska Lisbeth Diers på percussion.
Repertoaren i aftonens konsert är hämtad från
artister som t ex Marvin Gaye, Curtis Mayfield,
Stevie Wonder, Donny Hathaway och The
Temptations... Ni kommer att få höra låtar som
t ex Move On Up, What's Going On, Mercy
och Papa Was a Rolling Stone.
www.bohuslanbigband.com
www.nilslandgren.com
Sök ”Ida Sand - Meet Me Around Midnight”
på youtube.com
Entré: 250:- Medlemmar 220:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
studerande/ungdom medlemmar 75:-

söndag 2 okt 19.30
Movitz GIII Hotell Östersund

Fine together
Tore Johansen trumpet
John Pål Inderberg barytonsaxofon
Lars Jansson piano
Georg Riedel kontrabas
Roger Johansen trummor
Det är med stolthet Jazz i Jemtland i kväll, på samma scen,
får presentera ett svensk-norskt generationsmöte med
musiker som var och en kan titulera sig som mästare. Det
har alla på varsina håll samarbetat med många av de stora
i musikvärlden där några som kan nämnas är Chet Baker,
Steve Swallow, Slide Hampton, Bob Mintzer, Red Mitchel,
Karin Krog, Chick Corea, näst intill alla svenska storheter
och oändligt många fler från när och fjärran.

Förutom originalkompositioner från bandmedlemmarna
själva kommer det att bjudas på toner av bland andra Lars
Gullin och Jan Johansson.
Med Georg Riedel, Lars Jansson, John Pål Inderberg och
bröderna Tore och Roger Johansen i Östersunds nya
jazzlokal kan kvällen inte bli annat än ”full av njut i
kroppen” som säkert Astrid Lindgren skulle ha uttryckt sig.
www.rogerjohansen.com
Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
studerande/ungdom medlemmar 75:-

torsdag 13 okt 19.30 (18.30)

För-/efterband:

Movitz GIII

Tommy Wisfelts
Bluestouch Unlimited

Thorbjørn Risager
Thorbjörn Risager sång, gitarr
Emil Balsgaard keyboards Peter Skjerning gitarr
Kasper Wagner saxofon Peter Kehl trumpet
Sören Böjgaard elbas Martin Seidelin trummor
Danmarks kanske mest intressanta bluesartist kommer tillbaka till
Östersund med sitt sexmannaband. Det kommer att bli en kväll med
imponerande driv och sväng.
Thorbjørn imponerar med sin mäktiga röst och sitt spelglada gäng.
Thorbjørn är också en mycket duktig kompositör, han blev trea förra
året i den mycket prestigefyllda internationella tävlingen (ISC) i
blueskategorin.
Välkommen och ”Let the good times roll”
www.risager.info www.myspace.com/thorbjornrisager

Kvällens förband, tillika efterband, Tommy
Wisfelts Bluestouch Unlimited består av Tommy
Wisfelt, en oerhört skicklig gitarrist, som kan
konsten att samtidigt spela melodistämman och
eget komp på gitarren. Med sig har han Stefan
Swén på munspel. Från ca kl 18.30 lovar de oss
en svängig musikalisk resa genom blues och jazz.
De kliver sedan åter upp scenen som
"efterband" till Thorbjörn Risager.
www.tommywisfeltsbluestouch.se
Entré: 200:- Medlemmar 170:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
studerande/ungdom medlemmar 75:-

torsdag 27 okt 19.30
Movitz GIII

A song for Nina
Andreas Gidlund Quartet
featuring Jennifer Brown
Jennifer Brown sång
Andreas Gidlund saxofoner
Stefan Wingefors piano
Mattias Grönroos kontrabas
Lars Källfelt trummor

Kvällens konsert tillägnas Nina Simone
som var en av de stora rösterna i
musikhistorien. Vem har inte gnolat på
låten ”My Baby Just Care For Me”?
Jennifer Brown svensk soul och
popsångerska tar nu klivet in i jazzens
värld, efter några års uppehåll då hon
jobbat med filminspelningen
”Förortsungar” och för att bli mamma.
Jennifer kommer mellan låtarna att ge
oss glimtar ur Ninas liv. Med sig har hon
ingen mindre än Andreas Gidlund som
flera gånger besökt Östersunds scener i
olika konstellationer, bland annat med
Glenn Miller Orchestra. Andreas
beskriver sin kvartett, som spelat
tillsammans i över 10 år, som rytmisk och
inriktad på samtida jazz, klassisk
amerikansk jazz, friare partier samt
sneglingar åt pop och rock-hållen.
www.gidlund.com
www.jenniferbrown.se
myspace.com/jenniferbrownsweden
Entré: 200:- Medlemmar 170:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
studerande/ungdom medlemmar 75:-

foto Joakim Strömholm
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torsdag 10 nov 19.30
Movitz GIII

Neighbourhood
Kristian Persson trombon
Jens Filipsson saxofon
Jonne Bentlöv trumpet
Edvin Nahlin piano
Aleks Brdarski elbas
Sebastian Ågren trummor
”Ett bevis på att svensk jazz har föryngrats på ett helt
underbart sätt” skriver Västervikstidningen om sextetten
Neighbourhood. Visst är det glädjande att se dessa
ungdomar, alla ca 25 år, så viljekraftigt inspirera andra
in i jazzens värld så att den lever vidare. Deras musik
andas 70-tal och är en energisk jazz med influenser av
funk och soul väl avvägd med lugnare toner. I kväll får vi
ryckas med i dansant och pulserande sväng som gör det
svårt att sitta still men som också blandas med hoppfull
melankoli som ger plats för eftertanke och reflektion.
www.myspace.com/jointheneighbourhood
Sök bandet Neighbourhood på Spotify
Entré: 150:- Medlemmar 130:Vid dörren: studerande/ungdom 80:-,
studerande/ungdom medlemmar 60:-

lördag 19 nov 19.30
Movitz GIII

Jennie Löbel & Swing Kings
Jennie Löbel sång Inga-Lill Högman tenorsaxofon
Fredrik Savander trumpet Tommy Löbel klarinett
Lennart Brundin piano Rolf Fornhammar kontrabas
Fredrik Hellberg trummor Klas Lagerberg gitarr
Nu ska detta superproffsiga lilla storband äntligen komma
till Östersund för att framföra låtar från amerikanskt 30och 40-tal. Jennie har mest gjort sig känd för att plocka
upp ovanliga låtar från Billie Holiday, Bessie Smith och Ella
Fitzgeralds repertoarer, men hon sjunger även standards.
Det är med andra ord ett gyllene tillfälle för kräsna
jazzlyssnare, men även för den som vill bjuda upp till lindy
hop eller foxtrot, att stifta bekantskap med Jennie Löbel &
Swing Kings. Välkommen, och får jag lov...
www.lobel.nu
Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
studerande/ungdom medlemmar 75:-

tisdag 18 okt 19.30

december

Storsjöteatern, Studioscenen

Movitz GIII

Lekverk

Juljazz

Lekverk är en trio som spelar påhittigt, lekfullt,
experimentellt och med stor känsla av ungdom.
Det kommer bli en konsert där leken med tonerna
övervinner det gängse musikuttrycken såsom
standards.
Entré: 150:- Medlemmar 130:www.lekverk.com
Vid dörren: studerande/ungdom 80:-,
Klubb SAM, i samverkan med Jazz i Jemtland. studerande/ungdom medlemmar 60:-

Förutom de bokade
konserterna planerar Jazz i
Jemtland för "juljazz" med
lokala musiker i december.
Vi ber att få återkomma
längre fram.

Bli
medlem!
Förköp:

150:- per år.
Pensionärer 100:- per år.
Studerande/ungdom 50:- per år.
Med medlemskort har du minst
25:- i 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.

www.arechokladfabrik.se

City Shop
063-16 16 60

www.jazzijemtland.nu
OBS! Reservation för eventuella ändringar.

