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lör 26 april 19.30
Pingstkyrkan
foto Fredrik Etoall

Louise Hoffsten
med Republiken
Big Band

tors 6 mars 19.30
Movitz

Pierre Swärd
Organ Jazz’n
Soul Group

Jazzvänner!
Vi ber att få överlämna Jazz i Jemtlands
konsertprogram för våren 2014. Det
innehåller allt från Monica Dominique och
Palle Danielsson till Nya Garagebandet. Ett
variationsrikt mönster av musik och
musikanter som vi tror kommer att glädja vår
publik.
Det här är sista programmet från den
nuvarande styrelsen. På årsmötet i februari
ska det väljas en ny styrelse med delvis nya
ledamöter.
Vi har haft lust för det nya och vi tror att
utveckling och förändring är viktigt för en
förenings fortlevnad. Därför har vi jobbat
med hjärtat för publiken, funnit nya
spellokaler, ett lite annorlunda konsertutbud
och föreningen har numera eget ljud och ljus

och ett eget piano. Allt detta tillsammans har
haft en positiv inverkan på föreningens ekonomi
genom ett ökat antal konsertbesökare och att
antalet medlemmar i föreningen stadigt ökar.
Enkelt uttryckt så har vi minskat föreningens
kostnader och ökat dess intäkter.
Vi ber härmed att få tacka våra medlemmar,
konsertbesökare och sponsorer för gott
samarbete och tillönskar den nya styrelsen
framgång i sitt arbete i jazzens tjänst.

Åke Mortaigne
ordf

tors 6 feb 19.30
Movitz

Steve Future Blues Band
Steve Future sång, munspel, gitarr
Jonas Löfvenmark orgel, Lesley
James Bradley Jr trummor
Tommy Wisfelt gitarr
Per Fröling bas
Säg Steve Future och det räcker! Steve Future, om man
frankt översätter namnet torde det bli rivig, svettig
bluesrock som klöser. Steve är helt klart en utpräglad
liveartist som förutom en skön bluesröst även är en fena på
munspel. Gitarren, som han komponerar på, är självklart
med. Instrumentala måsten för en tvättäkta blueskonsert.
När han skriver egna låtar återspeglas gärna och ofta hans
liv i allt från rörmokare i Rörsvetsar Boogie till sitt
engagemang för Östersjön i låten Glitter & Oxygen. I bland annat
sistnämnda låten förmedlas en viss bitterhet i hur våra vatten idag
förvaltas.
En journalist skrev att Steve kanske är den ende artisten som lyckats
lyfta taket på Fasching, vilket möjligen talar för vad vi har att vänta oss
på Movitz i afton.
Medmusikanterna som ramar in kvällens konsert är Jonas på orgel,
James på trummor och från Jämtland ansluter våra frilansande
blueskonstnärer Tommy på gitarr och Per på bas.
Se flera klipp på YouTube.
www.stevefuture.se
Entré: 180:- Medlemmar 150:vid förköp tillkommer serviceavgift.

lör 15 feb 14.00-16.00
Movitz Lounge

Olle Hemmingsons Quartet
Olle Hemmingson gitarr, flöjt, trombon, fiol
Per Ekeroth gitarr, banjo, sång
Walter Eriksson bas, fiol
Arne Eriksson trummor, bas
Till Jazz i Jämtlands glädje äntrar multimusikkonstnären Olle
Hemmingson med sin nybildade kvartett scenen. Dessa musiker
tillsammans eller och var och en för sig genomsyrar en slags
värmeglädje oavsett om man möter dem på en traktor, i kön på
affären eller spelandes på en scen. I dag presenteras en salig
blandning av lättsmält jazz, swing, låtar man känner igen vilket
speglar deras person dvs. glatt, underhållande och tilltalande. Jazz på
gitarr i Django Reinharts stil blir en stor del av konserten men
självklart finns tradjazz med banjo-trombon och lugna ballader på flöjt
med i repertoaren. Hjärtans välkomna till vårens öppning av JazzåSpis.
Entré 50:vid förköp tillkommer serviceavgift.

fre 28 feb 19.00 OBS! tiden!
Sunne kyrka

Togetherness
Monica Dominique piano
Palle Danielsson kontrabas
Som fyraårig boogie-woogiepianist startade
Monica sin musikaliska karriär i radions Barnens
Brevlåda. Om än jazzen alltid funnits och finns
som grund hos henne, vilket hon noggrant
poängterar, så bör nämnas att det nog inte finns
något musikområde hon inte prövat på. Lägger vi
sen till den gedigna lista med kända storheter
inom jazzen hon genom åren arbetat med så kan
hon förtjänstfullt kallas ”en ambassadör, en
budbärare som fått många människor att förstå
och att gilla jazzen som musikform” som Riksförbundet Svensk Jazz
uttryckte det när hon fick deras hederspris 2013.
Monicas lillebror Palle är en av Sveriges världsbasister som också
kan stoltsera med en gedigen lista av jazzens toppnamn, t ex Bill
Evans, Keith Jarrett, Charles Lloyd och Peter Erskine.
Syskonparet gjorde 2012 en kritikerrosad CD Togetherness där bl.
a. SvD gav dem betyget 5/6 och DN gav 4/5! Skivan formligen
utstrålar måttet av deras musikalitet, tajming och inte minst deras
finurlighet, känsla och lyhördhet mellan varandra. Aftonens konsert
kommer att spegla skivan med nummer ur den klassiska
jazzrepertoaren, samt låtar av fransmannen Michel Legrand (vilken
lär ha ett barn som heter Dominique). Oemotståndlig är deras
version av Claude Debussy’s Clair de lune, en absolut syntes av jazz
och klassiskt. Välkommen till en stunds avkopplande välbehag.
Se klipp på YouTube.
www.domeniquemusik.se
Entré 180:- medlemmar 150:vid förköp tillkommer serviceavgift.

tors 6 mars 19.30
Movitz

Pierre Swärd
Organ Jazz’n Soul
Group
Pierre Swärd orgel, sång
Jan Ottesen gitarr
Jocke Ekberg trummor
Det är med en stor glädje att äntligen få
presentera Pierre Swärd, Janne Ottesen
och Jocke Ekberg på scenen. När dessa tre
män kliver upp på scenen, behövs inga
fler! De kommer att fylla hela jazzklubben
med ett sound i stil med 1950-1960 talets
Jimmy McGriff, Jimmy Smith och Jack
McDuff. Slow but Fast heter deras CD
som mycket väl kan beskriva kvällens
konsert. Vi kommer åtnjuta en blandning
av kompositioner signerade bl.a. Swärd,
Ottesen, Carmichael, John Coltrane,
Roland Kirk, Wes Montgomery, Kool & The Gang.
Det är inte alla som blir uppmärksammade av Sveriges Television men under våren, efter konserten på Movitz, kommer
SVT att sända ett en-timmes program om Pierre Swärd. Journalisten Ulf Caresten har fått följa Pierre under en tid för att
skildra hans verksamheter som bl.a. konsertartist, programledare i Borlänges jazzradio, musikterapeuten Pierre som ger
musikterapi för funktionshindrade ungdomar, när han bjuder hem musikhögskolestuderande för orgelutbildning blandat
med intervjuer och reportage.
Se klipp på YouTube.
Entré 180:- medlemmar 150:vid förköp tillkommer serviceavgift

lör 15 mars 14.00-16.00
Movitz Lounge

Tony Backlunds Jazztrio
Camilla Göransson Norrby sång
Tony Backlund gitarr
Per Fröling elbas
Den här trion besitter minsann en bred repertoar och har länge
spelat med varandra som duo, trio eller kvartett. Kvartett, ja vem vet
om de i någon låt under denna spelning kanske blir en kvartett?
Camilla och Tony framträder ibland som jazzduo i soulbandet CG
Mama’s. Nåväl, de tre lovar en stor knippe jazzstandards från alla
möjliga sångböcker väl avvägt med Tony Backlunds egna
komponerade jazzlåtar kryddat med en stänkare i modern tappning.
Vad sägs om låtar i Monica Zetterlunds anda, Nat King Cole och Pat
Meheny. Varsågoda, det är bara att ta plats på JazzåSpis, luta er
tillbaka, lyssna och njut.
Entré 50:vid förköp tillkommer serviceavgift.

ons 26 mars 19.00
Fjällmuseet, Funäsdalen

och
tors 27 mars 19.30
Pingstkyrkan, Östersund

New York tur och retur
Leif Olsson saxofon och arrangemang
Jan Allan trumpet
Ida Sand piano, sång
Dan Berglund kontrabas
Lars Ericsson gitarr, bas
Tomas Nyqvist trummor
Stråkkvartetten Archi Jamt:
Bengt-Eric Norlén violin
Anneli Rydh violin
Peter Roos viola
Katarina Åhlén cello
Den 25 november
2008 hade Leif
Olsson en
skivrelease på sitt
album New York tur
och retur. Det var
foto Joerg Grosse Geldermann
foto Magnus Selander
en glad kväll då han
helt ovetande sådde
ett frö till vad som
kommer att
presenteras i afton.
Det rådde inga
tvivel om att Leif
med en sådan
rikedom av egna
låtar, egna
arrangemang av
kända låtar toppat
med celebra och
mästerligt
foto Anna Sivertsson
musikaliska vänner
fångat tillfället till
ett arrangemang som sticker ut. Basisten Dan Berglund som bland annat erövrar
världen med sin grupp Tonbruket. Jan Allan, trumpetaren som alla rycker i och
som nu även kan titulera sig författare då han i höstas kom ut med den nästan 2
kg tunga boken ”Jan Allan minns sitt femtiotal”. Pianisten tillika sångerskan Ida
Sand, som med Nisse Landgren gästade Östersund september 2011, gjorde ett
sådant intryck att hon redan då varskoddes om att återkomma i Jazz i Jemtlands
regi. Idas tangenttryck och röst kan beskrivas som en fontän, vars flöde av gospel
och soul med impulser från klassisk groove och svängig funk toppat med en stor
portion jazz, själfullt sprudlas ut och aldrig tar slut.
Lägg sedan till stråkkvartetten Archi Jamt, Lars Ericsson på gitarr och bas samt
trummisen Tomas Nyqvist och konserten känns genomtänkt till långt utöver det
vanliga.
Repertoaren består av såväl Leifs egna låtar som välkända standards i en skön mix
av melodisk jazz, stänk a bossanova, explosiva bastoner väl balanserat med sång.
Se flera av artisterna på bland annat YouTube och deras hemsidor
Entré 180:- medlemmar 150:vid förköp tillkommer serviceavgift.

lör 5 april 14.00-16.00
Movitz Lounge

PC jazzar loss
Björn Scharin, lärare på Palmcrantzskolan, har samlat ihop ett gäng
musikstuderande elever som kommer ge dagens JazzåSpis sång och
musik i olika stilar och konstellationer. Musikeleverna ihop med sina
lärare har i skrivande stund inte hunnit påbörja arbetet med repertoar,
framförande och allt som hör till en konsert som förhoppningsvis
genererar publicitet och fler spelningar. En trio evigt unga veteraner, det
vill säga Lasse Forsberg trummor, Hans Lundhag kontrabas och Björn
Scharin gitarr, backar upp. Väl mött till ett svängigt generationsmöte!
Entré 50:vid förköp tillkommer serviceavgift.

tors 10 april 19.30
Movitz

Sören Rydgren Kvartett
Sören Rydgren dragspel
Arne Eriksson kontrabas
Rickard Sandström gitarr
Rolf ”Roffa” Lind trummor
Varsågoda, det är dags för en höjdarkväll inte bara
för dragspelsfreaks utan för alla som gillar
röjarswing av värsta sort. –Hemligheten, det är att
få det att svänga, säger dragspelskungen Sören
Rydgren. Vi som hörde honom, för nästan på
dagen 5 år sedan, bedyrar sanningen med råge,
sicken kväll vi fick. Nu är det inte bara ”svänget”
han får till utan han är en sann mästare på historier
och anekdoter. Ja, en riktig entertainer. Kärt
återseende är gitarristen Rickard Sandström som
tidigare var anställd vid Länsmusiken i Jämtland.
Sören och Rickard backas upp av kontrabasisten
Arne Eriksson och Roffa Lind på trummor. Med
dem tillsammans får vi åtnjuta, flinka fingrar, fina
harmonier och uttrycksfullt trumspel.
Kära publik, lätta på slipsknuten, på med
läppstiftet och för allt i världen spänn fast
säkerhetsbältena, för i kväll ”blir’e röj å sköj”,
som ma säg på jamtska.
Se även www.rydgren.com och på YouTube
Entré 180:- medlemmar 150:vid förköp tillkommer serviceavgift.

lör 26 april 19.30
Pingstkyrkan, Östersund

Louise Hoffsten
med Republiken
Big Band
Louise Hoffsten
Louise Hoffsten, som alltid är
efterlängtad och välkomnad var hon än
sätter sin fot och ton, kommer exklusivt
till Östersund för en enda spelning med
Republiken Big Band. Ja, låt oss säga för
denna säsong i alla fall för det här kan bli
en spelning som mycket väl kan ge ringar
på vattnet och bli efterfrågad från andra
håll. Hon beskriver sig själv som
autodidakt, med sin far Gunnar Hoffsten
som sin musikaliska skola. Louise har
verkligen befunnit sig i alla möjliga fina
rum där hon erhållit ärade utmärkelser
och/eller sjungit för notabiliteter. En kort
kavalkad i ord skulle bli hedersdoktor,
flera kulturpriser, melodifestivalen,
Karamelodiktstipendiet, blivit frimärke,
biroll i filmen 1939, Grammis,
Rockbjörnen, Körslaget, EST,
Svensktoppen, Cornelis Vreeswijkstipendiet, sjöng för Bob Dylan och Bryan
Ferry under Polarpriset, operablueskonsert, Kronprinsessans
födelsedagsfirande på Öland, Stjärnorna
på slottet, har fått nyckeln till staden
Memphis, men viktigast av allt hon är
halvjämte!

Storbandet som med all rätt håller på att
bli ett jämtländskt varumärke. Storbandet
som inte skyr nya utmaningar. Storbandet
som tar allt mer plats på kartan.
Storbandet som fått strålande gehör
både här och i Norge. Storbandet man
bara vill följa och se varthän det bär av.
Så skulle ni händelsevis ha börjat rota i
trädgården, städa garaget, röja
garderober eller annat så rekommenderas
en stunds avbrott för den här konserten.
Välkommen till ett mixat ös från början
till slut med storbandsjazz, blues och mer
än så.
www.hoffsten.com
www.unitedstage.se
Entré 280:- medlemmar 240:vid förköp tillkommer serviceavgift.
Förköp rekommenderas och ingen form
av eventuella fribiljetter eller liknande
gäller som inträde.

foto Fredrik Etoall

Republiken Big Band

lör 3 maj 14.00-16.00
Movitz Lounge

Garagebandet
Ulf Olsson sax
Kjell Fredriksson sax
Margareta Kallin trombon
Per Ekerot banjo, gitarr, sång
Lars-Erik Forslund kontrabas, sång
Jörgen Eklund trummor
Välkomna till säsongsfinal av JazzåSpis. Garagebandet som i det
närmaste sprängde JazzåSpis väggar förra våren kommer
tillbaka men nu i ny fräsch kostym. Det etablerade namnet
Garagebandet är kvar. Lika många ursprungsmedlemmar är kvar
som nya musikaliska talanger/begåvningar har tillträtt. Gladjazz i
stora lass kommer att serveras och låt er inte förvånas om det i
stundens musikaliska sväng även dyker upp ytterligare
instrument i ensemblen, än de som ovan angivits, för här finns
resurser.
Entré 50:vid förköp tillkommer serviceavgift

Bli
medlem!

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

Årsmöte
tis 18 feb 19.00
Medlemmarna i Föreningen Jazz i Jemtland
kallas till årsmöte på Movitz. Sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Styrelsen

Serviceavgift tillkommer.

Diné och logi
Som en god inramning på Jazz i Jemtlands konsertkvällar finns
möjligheten att kombinera jazzkonserten med mat och logi,
allt på samma adress, Kyrkgatan 70 i Östersund. Hotellet har
komponerat en deliciös meny speciellt framtagen för
konsertkvällar och erbjuder nyrenoverade rum för
övernattning. Allt till ett fördelaktigt pris för konsertpubliken.
Vill man boka bord och/eller logi ring 063-57 57 00 eller boka
bord via hemsidan www.plazarestaurants.se

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

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.

www.arechokladfabrik.se

OBS! Reservation för
eventuella ändringar.

www.jazzijemtland.nu

