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tors 24 sept 19.30
Gamla Teatern Östersund

Tribute to Herbie Hancock 75 år

Jukkis
Uotila

foto Michael Aston

Adam
Nussbaum

foto Neil Swanson

foto Lia Jacobi

High Coast Jazz Orchestra
Adam Nussbaum trummor
Jukkis Uotila piano
HCJO spelar musik av Herbie Hancock som fyller 75 år. Det vill
High Coast Jazz Orchestra fira med en liten turné där Herbie
hyllas som kompositör Han har under alla år skrivit många stora
jazzhits som Cantaloupe Island, Watermelon man, Chameleon m fl.
Herbie H gjorde sig ett namn som medlem i Miles Davis´ grupp på
1960-talet; resten är ren och skär jazzhistoria.
HCJO har bjudit in gäster av högsta internationella standard.
Amerikanen Adam Nussbaum är en av världens absolut bästa
jazztrumslagare med en meritlista lång som få andra. Stan Getz,
James Moody, John Scofield, ”Toots” Thilemans är några av de
musiker han spelat med. Han är också en musikernas favorit
eftersom han alltid får alla andra att låta bättre. En sann
världsmusikant.
Jukkis Uotila, finsk trumslagare i världsklass men även en lysande
pianist, som gett ut sju CD i eget namn i samarbete med toppnamn
från bl.a. Sverige och USA. Uotila blev 1994 Nordens första
jazzprofessor vid Sibelius-Akademin i Helsingfors.
Storbandet HCJO med ytterligare kända namn/gäster som Kasperi
Sarikoski, trombon och Fredrik Lindborg, sax, leds av
trumpetaren Fredrik Norén som med sin erfarenhet och sitt
kunnande vet vad som krävs för att nå upp till högsta standard.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 200:- Medlem 170:- Studerande/ungdom 100:Förköp jazzijemtland.se och Visit Östersund (turistbyrån)
Presenteras i samarbete med Musik Västernorrland

tors 8 okt 19.30
Gamla Teatern Östersund

Togetherness
Monica Dominique piano
Paul ”Palle” Danielsson bas
Monica Dominique, ”en ambassadör, en budbärare som fått många
människor att förstå och gilla jazzen som musikform” var omdömet när
hon fick Riksförbundet Svensk Jazz hederspris 2013.
Monicas lillebror ”Palle” Danielsson är en av Sveriges världsbasister
som kan stoltsera med en gedigen lista av spelningar med jazzens
toppnamn, som Bill Evans, Keith Jarrett, Charles Lloyd och Peter Erskine.

Syskonen gjorde 2012 en kritikerrosad CD Togetherness, som
formligen strålar av deras musikalitet och tajming. Allt tycks gå lekande
lätt, utan ansträngning när ackompanjatörs- rollen växlas mellan piano
och kontrabas.
Aftonens konsert kommer att spegla skivan med nummer bl.a. ur den
klassiska jazzrepertoaren, låtar/tolkningar av Michel Legrand, Cole Porters
Begin the beguin och Claude Debussys Clair de lune. Tidlöst vackra
melodier färgade av ett personligt anslag.
Nu turnerar syskonparet i mittregionen under en vecka och
jämtlandspubliken välkomnas igen (senast i Sunne kyrka feb 2014) till en
toppkonsert med vårt kanske mest musikaliska syskonpar.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 200:- Medlem 170:- Studerande/ungdom 100:Förköp jazzijemtland.se och Visit Östersund (turistbyrån)
Presenteras i samarbete med Estrad Norr.

tors 15 okt 19.30
Gamla Teatern Östersund

Feya Faku Quartet och
Amy Campbell från Sydafrika
foto Donne Dowlman

Fezile ”Feya” Faku trumpet, horn Nduduzo Makhathini piano
Benjamin Jeptha bas Ayanda Sikade trummor

Feya Faku

Nduduzo
Makhathini

foto Marcel Meier

foto Adam McConnachie

Ayanda
Sikade
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foto Gregory Franz

Benjamin
Jeptha

Feya Faku, Sydafrikas ledande lyriske jazztrumpetare och populär
kompositör kommer till Region Mitt på turné med sin egen grupp
bestående av de bästa unga jazzmusikerna i Sydafrika. Faku är ett
internationellt namn som reser och ger konserter i stora delar av
världen.
Vid pianot sitter en i jazzkretsar känd yngre musiker Nduduzo
Makhathini som i Sydafrika är årets ”Standard Bank Young Artist
for Jazz” och då spelar och uppmärksammas på olika sätt i landet
under året. Benjamin Jeptha endast 22 år spelar kontrabas och har
varit i Sverige tidigare genom ett utbytesprojekt lett av Musik
Västernorrland.
Som förband lyssnar vi på den unga sångerskan/pianisten från
Kapstaden Amy Campbell och hennes kvartett med trombon, bas
och trummor.
Fakus 20-åriga vänskap och utbyte med den holländska saxofonisten
och bandledaren Paul van Kemenade gör det möjligt för oss här i
Norden att se och lyssna på Faku och andra afrikanska musikanter live.
Spännande och roligt att för första gången i Jazz i Jemtlands snart
50-åriga historia få presentera gäster från en ”ny” kontinent, Afrika,
med en kultur där delar av jazzens rötter kan sökas, spåras och hittas.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 200:- Medlem 170:- Studerande/ungdom 100:Förköp jazzijemtland.se och Visit Östersund (turistbyrån)
Presenteras i samarbete med Musik Västernorrland

tors 5 nov 19.30
Storsjöteatern, Studioscenen

Hanna Paulsberg Concept

Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 160:- Medlem 140:Stud/ungdom 80:- medlem 60:Förköp jazzijemtland.se och Visit Östersund (turistbyrån)
Presenteras i samarbete med Klubb SAM och Länskulturen, Hörbart

Hanna
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Hanna
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Concept

foto Andreas Hansson

Norsk jazz stora affischnamn just nu är saxofonisten och låtskrivaren
Hanna Paulsberg, som är utbildad i Trondheim och nu bor i Oslo.
Hon leder en kvartett som vann Young Nordic Jazz Comets och
Trondheims Jazzfestivals talangpris 2011.
År 2012 gav de ut debutplattan Waltz for Lili som hyllades av både
norsk och internationell press. Kvartetten har gett över 100
konserter sedan 2011 i Norge, Finland, Grönland, Estland, Irland och
England, plus deltagande i jazzfestivaler i bl.a. Stockholm och
Köpenhamn.
2014 kom skiva nummer två Song for Josia som också prisats. Saxar
ur några recensioner; ”Waltz for Lili is many things, but one of them
is that it swings - and when it swings, it swings hard”, Allaboutjazz.
Och mera ur recensionshögen ”sällan har väl ett koncept känts så
färdigt redan från första början som Hanna Paulsbergs. Inga
konstigheter, bara kvalitet, tyngd och känsla”, från LIRA.
Ett av Norges mest färgstarka jazzband! Under de senaste åren har
kvartetten producerat kraftfull, innovativ, melodisk musik med
tydliga influenser från den amerikanska jazz-traditionen. Missa inte!

foto Johannes Selvaag

Hanna Paulsberg saxofon
Oscar Grönberg piano
Trygve Fiske bas
Hans Hulbaekmo trummor

tors 12 nov 19.30
foto Sune Andersson - jazzbilder.se

Gamla Teatern Östersund
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Hep Cats
Jack Lidström trumpet/sång
Torsten Ahlberg klarinett
Stephan Lindstein trombon
Per Larsson piano
Jan Bergnér bas
Karl-Johan Lidström trummor
Hep Cats är Sveriges äldsta ”levande” jazzband.
Så gamla så att vi inte riktigt kommer ihåg när Jämtland
sist gästades. Men länge sedan är det. Men nu år 2015
är dom fortfarande ”still going strong”. Då förstås med
några föryngringar i sättningen.
Jack Lidström är absolut nestorn inom svensk jazzmusik
eftersom bandet Hep Cats bildades redan 1947 och alltså
snart fyller 70 år. Spelade in sin första skiva för över 60 år
sedan med sidomän som Arne Domnérus, Åke Persson
och Egil Johansen och kom ut med en LP i USA redan
året 1957.
I en recension för några år sedan saxar vi; ”Den genom
tiderna intressantaste jazzmusikern i den traditionella
skolan. Hans band spelar i en stil som kan kallas modern
New-Orleansjazz.”
Med värme och känsla lotsar nu Jack sina ”katter” och
bjuder på swingjazz när den är som bäst och alla
beundrare/vänner, publik hälsas varmt välkomna till en för
Jämtland historisk konsert med kultbandet Hep Cats.
Entré 250:- Medlem 200:- Studerande/ungdom 100:Förköp jazzijemtland.se och Visit Östersund (turistbyrån)

tors 26 nov 19.30
Movitz-Plaza Restaurants,
Scandic Östersund City

Ulf Andersson New Quartet
featuring Hannah Svensson

Hannah Svensson
Ewan Svensson

Ulf
Andersson

Chris
Montgomery

Hans
Backenroth

foto Sune Andersson

Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 200:- Medlem 170:- Studerande/ungdom 100:Förköp jazzijemtland.se och Visit Östersund (turistbyrån)
Presenteras i samarbete med Länskulturen, Hörbart.

Ulf Andersson New Quartet

foto Erja Lempinen

En svensk jazzlegend, Ulf Andersson tillsammans med svensk
jazz nya sångstjärna Hannah Svensson. Ulf Andersson, en
gång medlem i trombonisten Eje Thelins kultomspunna kvintett
har under ett halvsekel varit en av landets främsta saxofonister
och framgångarna fortsatte efter Thelin i fusiongruppen EGBA
men också med akter samman med t.ex. Monica Z och ABBA.
Kvartetten har varit i farten sedan 1998 då debutskivan
Flying Carpet släpptes.
Ewan Svensson, en lysande gitarrist var det ett tag sedan vi
hörde här uppe i norr och som vi gläds över att åter få höra och
se. Lika tycker vi om Hans Backenroth som definitivt är en
basist av allra högsta internationella klass och alltid ger ”järnet”.
Gruppen spelar originallåtar av Ulf och Ewan varvade med
favoritstandards. Ett spännande möte blir det med Hannah och
alla är förstås varmt välkomna.

foto Lars Wallenäs

Ulf Andersson saxofon, flöjt
Ewan Svensson gitarr
Hans Backenroth bas
Chris Montgomery trummor
Hannah Svensson sång

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 eller Plusgiro 160 868-6 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. Stig Sjöberg 070-583 90 28.

Förköp till
Jazzbuffé
Jazzbuffé dukas fram
samma pris
från 18.00 på Gamla
och Movitz
som i dörren Teatern
till ett pris av 99:-.

Senaste info
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.

Betala och skriv själv ut
biljett från vår hemsida eller
köp hos Visit Östersund
(turistbyrån).

Hep Cats tors 12 nov

www.arechokladfabrik.se

OBS! Reservation för eventuella ändringar.

www.jazzijemtland.se

