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Yellowjackets
foto Janne Danielsson

with High Coast Jazz Orchestra

foto Peter Cederling

foto www.kvonphotography.com

söndag 20 mars 19.30

tors 14 april 19.30

Meta Roos

tors 27 jan 19.30

Anneli Evaldson

Restaurang GIII – Movitz
Hotell Östersund

torsdag 27 januari 19.30

Anneli Evaldson
Quartet
featuring Peter Asplund
Anneli Evaldson sång,
Peter Asplund trumpet,
Daniel Tilling piano, Lars Ekman
kontrabas, Sebastian Ågren trummor

Anneli Evaldson en skönsjungande
jazzsångerska från Stockholm som nu gjort sig känd på
såväl Sveriges jazzscener som i tv. Hon har en fantastisk
känsla för rytm, nyansering, frasering och textning. Med sig
har hon idel etablerade musiker som Peter Asplund på
trumpet, vilken ofta hörs i olika storband bl. a Stockholm
Jazz Orchestra, Tolvan Big Band, Hector Bingerts Latin Lover
Big Band och svenska populärartister. Daniel Tilling lyfts
ofta i recensioner som en härskare på piano i världsklass
med sitt svängiga, infallsrika och stundom bländande spel.
För kvällen utlovas många svängiga standards ur The
American Songbook blandat med några mycket
känsloladdade ballader.
www.annelievaldson.com www.peterasplund.com
Entré: 180:- Medlemmar 150:-

Studioscenen
Storsjöteatern

Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
studerande/ungdom medlemmar 75:-

torsdag 10 feb 19.30

Bernt Rosengren Quartet
Bernt Rosengren tenorsax, Stefan Gustafson piano, Hans
Backenroth kontrabas, Bengt Stark trummor

Det är en ära att få presentera legendaren Bernt Rosengren vilken
man skulle kunna titulera som svensk mästare i saxofon. Få, om
någon, slår honom i sättet att uttrycka sig harmoniskt och
fullödigt. Bernt säger ”Jag är för renodlad jazz. Det ska vara jazz
helt enkelt, inte något annat och jazz ska svänga”. När han 2009,
för femte gången fick OrkesterJournalens Gyllene skiva med 18
poängs marginal till andra plats, var det väl ingen som förvånades.
Han kan också titulera sig som jazzens historieberättare. Hans
Backenroths formidabla skicklighet på kontrabasen har vi fått njuta
av många gånger i Jämtland. Han är flitigt
engagerad så förutom i kväll kommer vi
även få höra honom tillsammans med
Meta Roos i april. Bengt Stark en Sveriges
främsta storbandstrummisar, nu i det lilla
formatet, och Stefan Gustafson en av
Stockholms Wynton Kelly-inspirerade
pianister bidrar till att ge oss en ökad trivsel
för kvällen.
Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
studerande/ungdom medlemmar 75:-

Gamla Teatern

torsdag 3 mars 19.30

Kristian Jörgensen
Quartet
featuring Andreas Öberg
Kristian Jörgensen violin, Andreas Öberg gitarr,
Thomas Fonnesbaek kontrabas, Karsten Bagge
trummor

Kristian Jörgensen kommer att bjuda på fioljazz i
världsklass. Många kritiker är rörande överens
om att Danmark har fått en efterträdare till
Svend Asmussen. Kristian spelar svängig jazz i
swing/bebopstil med avstickare till såväl Brasilien
som Danmark. Svenske Andreas Öberg kommer att visa hur ett supereffektivt
och idérikt gitarrspel kan låta. Tillsammans med Thomas Fonnesbaek
kontrabas och Karsten Bagge på trummor kommer kvartetten bjuda på en
underhållande, humoristisk, spirituell och häftig musikalisk afton.
www.kristianjorgensen.dk
Entré: 180:- Medlemmar 150:-

Gamla Teatern

söndag 20 mars 19.30

Yellowjackets
with High Coast
Jazz Orchestra
Bob Mintzer tenorsax, Russel
Ferrante piano, Jimmy Haslip elbas,
William Kennedy trummor.

Kultgruppen Yellowjackets, en helt
fantastisk supergrupp i jazzfusionsfacket, som nu spelar sin musik i
arrangemang för storband av Bob
Mintzer. Yellowjackets har nominerats
till 17 Grammys i USA och vunnit två
gånger. I år firar bandet 30 år. Bob
Mintzer själv har nominerats till fyra
Grammys i USA och vunnit en
Grammy för bästa storband med
skivan Homage to Count Basie 2001.
Bob Mintzer har spelat med bl.a
Buddy Rich, Jaco Pastorius, Michael
Brecker, Mel Lewis och leder eget
storband och mindre grupper. En av
de bästa saxofonisterna i världen med
världsrenomé. Bob Mintzer gästade Östersund hösten 2003.
HCJO är ett alldeles förträffligt storband under ledning av Fredrik Norén. Bandet består
av musiklärare och duktiga amatörmusiker, de bästa som finns i kustregionen.
Upplägget blir ett set med Yellowjackets själva och ett set med HCJO och Yellowjackets.
Med andra ord ett unikt möte med stor attraktionskraft.
Yellowjackets finns på youtube och sin hemsida www.yellowjackets.com
HCJO finns på www.myspace.com/hcjo
Entré: 200:- Medlemmar 170:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-, studerande/ungdom medlemmar 75:-

foto www.kvonphotography.com

Vid dörren: studerande/ungdom 100:-, studerande/ungdom medlemmar 75:-

Restaurang GIII – Movitz
Hotell Östersund

torsdag 7 april 19.30
foto Sophie Bech

Six City Stompers
Mads Mathias saxofon, sång, Peter
Marott trumpet, Peter Rosendal
piano, flugabone, Regin Fuhlendorf
banjo, gitarr, Kasper Tagel kontrabas,
Morten Ærø trummor

Six City Stompers har redan ”placerat
sig på jazzkartan” som bandet som spelar äldre jazz.
Bandmedlemmarna är i trettioårsåldern, har starka
influenser från New Orleansmusik och bland
förebilderna finns bl. a Louis Armstrong. 2006 vann
de publikens första pris i ”The European
Championship of Traditional Jazz” i Paris med mer
än dubbelt så många röster som de andra banden
sammanlagt. Förutom spelningar på jazzscener har
de det senaste året varit husband på Copenhagen

Jazz House, där de skapat en riktig feststämning
med såväl gästartister som dansare.
Det utlovas också egna låtar som kan ligga i
gränslandet mellan New Orleans och funk.
www.sixcitystompers.dk
Entré: 180:- Medlemmar 150:Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
studerande/ungdom medlemmar 75:-

Restaurang GIII – Movitz
Hotell Östersund

torsdag 14 april 19.30

Meta Roos
tillsammans med Kjell Öhman Kvartett
Meta Roos sång, Kjell Öhman piano,
Jan Ottesen gitarr, Hans Backenroth kontrabas,
Joakim Ekberg trummor

Meta Sings Ella. Detta är en hyllningskonsert till
Ella Fitzgerald. I år är det 15 år sedan The First
Lady of Jazz dog men som ändå i allra högsta
grad lever kvar. Meta kommer i kvällens konsert
ge oss en vandring i Ellas fotspår genom att såväl
sjunga som berätta om hennes liv. Meta säger
”Jag har tagit det som en utmaning att sjunga
några av Ellas låtar på Ellas vis. Bland det roligaste
och tuffaste jag har gjort”. Meta har för aftonen
med sig några av Sveriges mest rutinerade och
kända musiker och de lovar en kväll med mycket
sväng. Musikarrangemang Kjell Öhman.
www.metaroos.se
Entré: 200:- Medlemmar 170:OBS! Reservation för
eventuella ändringar.

Bli
medlem!
Förköp:

Vid dörren: studerande/ungdom 100:-,
studerande/ungdom medlemmar 75:150:- per år.
Pensionärer 100:- per år.
Studerande/ungdom 50:- per år.
Med medlemskort har du minst
25:- i rabatt på våra egna konserter.

Jazz på
Länsbiblioteket
Musikupplevelser av
mindre format, ofta med
lokala musiker fortsätter
som vanligt under våren.
Som exempel presenteras
onsdag 23 februari
Peterson-Berger
revisited, ett spännande

möte mellan klassisk
musik och jazz med
Peter Knudsen piano och
Joakim Milder saxofon.

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. Bo Cederberg 063-10 31 29, 070-393 26 88.

www.arechokladfabrik.se

City Shop
063-16 16 60

www.jazzijemtland.nu

