T
Yo he
Ex rk Ne
ch J w
an azz
ge

K
Kr ari
og n

P
As ete
pl r
un
d

to
fo

Z
Cs olt
ör án
sz

ia
ar
M

ssé
Go

Hösten
2016

tisdag 20 sept 19.30
Movitz – Scandic Östersund City

Karin Krog Kvartett

foto Vidar Ruud

Staffan William-Olsson gitarr
Terje Gewelt bas
Tom Olstad trummor
Karin Krog sång
Karin Krog är fortfarande Norges ledande jazzvokalist och en
av Europas mest respekterade och omtyckta jazzsångerskor. Det
är nu över 50 år sedan hon debuterade som soloartist. Med
personlig stil och ständig förnyelse har hon hela tiden fängslat
och överraskat. Hon är lika hemma med jazzstandards som blues
och elektroniska experiment.
Karin har genom åren samarbetat med en mängd norska och
internationella musiker, bland andra Jon Christensen, NielsHenning Ørsted Pedersen, Kenny Drew, Archie Shepp, John
Surman, Red Mitchell och Bengt Hallberg. Hon har gett ut över
30 album och vann 2013 en norsk Grammy med Sånger om ditt
och datt.
Med sig har hon förstås välmeriterade musikanter. Staffan
William-Olsson, gitarrist i toppklass som bl.a. startade och
ledde mycket uppskattade ministorbandet Sharp 9, Tom Olstad
på trummor som spelat med stjärnor som Art van Damme och
Art Farmer och basisten Terje Gewelt, som på 80-talet
studerade vid Berklee College of Music, Boston och spelade på
den amerikanska jazzscenen.
Jazzlegenden Karin Krog besökte oss senast här i Jämtland för
över 10 år sedan. Och nu får vi chansen igen då hon med sin
kvartett turnerar i Norrland i ett samarbete med Svensk och
Norsk Jazz.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 200:- Medlemmar 170:- Stud/ungdom 100:Förköp jazzijemtland.se och Visit Östersund (turistbyrån)

onsdag 21 sept 19.30
Gamla Teatern Östersund

Nordic Caribbean Orchestra
Efrain Toro slagverk
Sergio Gonzales vokal & slagverk
Kåre Kolve sax
Anders Bast sax
Morten Schrøder trumpet
Sturla Hauge Nilsen trumpet
Elisabeth Fossan tromboner
Jan-Olof Oscarsson tromboner
Espen Berg piano
Jon Krogstad bas
Tomas Nyqvist trummor
Vad händer när man låter musiker med karibisk puls och palmers sus
i blodet förenas med nordiska musiker med ett något kärvare
musikaliskt arv?
Nordic Caribbean Orchestra är ett svenskt-norskt samarbete kryddat
med puertoricanska och kubanska inslag. Som namnet antyder så handlar
det om Latinamerikanska rytmer med en orkester bestående av svenska
och norska musiker tillsammans med solister från latinamerika som har
den rätta karibiska pulsen i blodet. Projektet är ett samarbete mellan
Estrad Norr och Musikk i Trøndelag och orkestern bestående av nio
musiker har här utökats med puertoricanen Efrain Toro som är berömd
i den latinrytmiska världen och kubanen Sergio Gonzales.
Ledorden för projektet kommer att vara karibiska rytmer, starka solister,
sång, salsa, latin och jazz.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 180:- Medlemmar 150:- Stud/ungdom 100:Förköp jazzijemtland.se och Visit Östersund (turistbyrån)
Presenteras i samarbete med Estrad Norr.
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tisdag 27 sept 19.30

bild på SJO från 2014

Gamla Teatern Östersund

Stockholm Jazz Orchestra (SJO)
SJO har konserter och turnéer över hela världen bakom sig. Bandet är ett
av de ledande i sin genre. SJO har spelat i USA, Mexiko, Argentina,
Uruguay, Sydafrika, Europa och Norden på olika klubbar och festivaler.
En lång rad av Sveriges främsta jazzmusiker har spelat eller spelar i
bandet, allt under ledning av Fredrik Norén som fungerar som
musikalisk ledare. I princip alla i SJO verkar som jazzmusiker på heltid och
har egna grupper som haft och har stora framgångar.
SJO firade förra året 30 år som orkester med att ge ut CDn ”Today”. En
platta som fått lysande recensioner och som presenterar musik av bandets
medlemmar.
SJO spelar modern storbandsjazz rotad i traditionen med ensemblespel i
den högre skolan och stort utrymme för improvisationer. På
norrlandsturnén nu i höst gästar och spelas musik av östersundsbördige
pianisten/kompositören Peter Knudsen.
Jukkis Uotila ordinarie trumslagare i SJO men också en lysande pianist,
Kasperi Sarikoski, trombon, och Fredrik Lindborg ,saxofon, är
några välkända musiker i SJO som vi som publik har sett, hört/lyssnat till
bl.a. som gäster i storbandet High Coast Jazz Orchestra (HCJO).
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 250:- Medlemmar 200:- Stud/ungdom 100:Förköp jazzijemtland.se och Visit Östersund (turistbyrån)
Presenteras i samarbete med Musik Västernorrland.

onsdag 5 okt 19.30
Movitz – Scandic Östersund City

Second Line Jazz Band
Jesper Albrektsson trumpet, sång
Niklas Carlsson trombon
Olof Skoog saxofon, klarinett, sång
Anders Wasén banjo
Per Bach bas
Johan Horner trummor
Tradjazzbandet bildades 1989 och är numera etablerat som ett av
Europas mest populära band i genren. Med en repertoar som spänner
mellan Bunk Johnson och Kid Ory till Bob Dylan via Louis Prima och
Irving Berlin, blues och gospel, har bandet blivit publikfavoriter var
man än uppträder.
Second Line Jazzband har producerat fjorton CD-skivor, varav den
senaste Monkey Man släpptes i november 2015, men framför allt har

bandet gjort sig känt som ett
liveband. Detta märks inte
minst av orkesterns flitiga
turnerande. Genom åren har
också en mängd solister gästat
bandet, så som Lillian och
Tricia Boutté, Anti Sarpila, Roy
Williams, Isabella Lundgren
med flera.
Varje år sedan 2009 delar
bandet ut Second Line-priset
till en musiker de själva tycker
förtjänar det. Pristagare 2015
var Gustav Lundgren (SE) –
gitarr och 2014 Klas Lindqvist
(SE) – saxofon, klarinett.
Sex unga synnerligen
musikaliska och härligt goa
gubbar från Göteborg som
spelar tradjazz med en god
portion av både passion, stor
publiknärvaro och humor. Det
brukar bli välbesatt när Second
Line Jazzband är på plats så
köp biljetterna i god tid.
Lyssna och se gärna på vår
hemsida jazzijemtland.se
Entré 250:- Medlemmar 200:Stud/ungdom 100:Förköp jazzijemtland.se och
Visit Östersund (turistbyrån)

torsdag 13 okt 19.30
Gamla Teatern Östersund

Zoltán Csörsz Trio
Péter Rozsnyói piano
Orbán György kontrabas
Zoltán Csörsz trummor
Zoltán Csörsz är en av de mest anlitade trumslagarna
i Sverige. Som femåring började han spela trummor i Ungern
och vann som 9-åring (anmäld av mamman) en internationell
talangtävling.
Efter flytt till Sverige spelade han i och turnerade många år
över hela Europa och USA med progrockbandet The Flower
Kings och ingår sedan några år i pianisten Jan Lundgrens trio.

Orbán György började spela klassisk gitarr vid
sex års ålder men bytte som artonåring
instrument då han kände att basen var bättre
lämpad för hans musikalitet och uttryck. Péter
Rozsnyói på pianot representerade Ungern
både 2006 och 2007 på Montreux Jazz Piano
Competition.
Trion kommer här att spela mycket av materialet
från nyutgivna skivan Pain of an Angel. Missa inte
chansen att få se och höra en exceptionellt
kreativ ensemble.
Lyssna och se gärna på vår hemsida
jazzijemtland.se
Entré 180:- Medlemmar 150:Stud/ungdom 100:Förköp jazzijemtland.se och Visit Östersund
Presenteras i samarbete med Estrad Norr.

torsdag 27 okt 19.30
Movitz – Scandic Östersund City

The New York Jazz Exchange
Sean Nowell tenorsaxofon Fredrik Olsson gitarr
Leo Lindberg klaviatur
Lars Ekman bas
Moussa Fadera trummor
Här bjuds en kvintett som säsongvis alternerar mellan USA och Sverige.
Sean Nowell är bosatt i jazzmeckat New York och spelar ständigt på de
olika klubbarna i stan, både med egna och i andras grupper. Med båda
fötterna i den djupa jazztraditionen har han släppt flera skivor i eget namn
och han spelar världen över, senast en längre turné i Kina med eget band.
Leo Lindberg, nu 23 år, har redan en häpnadsväckande karriär bakom sig;
slagverk, flöjt, trumpet, gitarr, kontrabas … så småningom på pianopallen

och på den vägen är det. Turnerar flitigt och är uppmärksammad i flera
pris-och stipendiesammanhang bl.a. med solistpriset i tävlingen Young
Nordic Jazz Comets. ”Hans tonkaskader är det en fröjd att lyssna till” är
en del i en prismotivering och själv anser han att det måste svänga om
musiken. 2014 släppte han sin första egna skiva Leos Bag.
Fredrik Olsson på gitarr är en del av den svenska jazzscenen sedan
länge och numera New York-boende Lars Ekman är även en spännande
solist på sin bas. Moussa Fadera, som ersätter Joe Abba på
trummorna, känner vi väl till från många spelningar i Jämtland.
Följ med på en resa rakt ner i huvudströmmen av jazz i mainstreamens
och bebopens anda. Standardlåtar, ballader, evergreens, blues m.m. där
sväng, glädje och samspel står i fokus.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 200:- Medlemmar 170:- Stud/ungdom 100:Förköp jazzijemtland.se och Visit Östersund (turistbyrån)
Presenteras i samarbete med Länskulturen, Hörbart.

torsdag 10 nov 19.30
Gamla Teatern Östersund

Peter Asplund
Aspiration
Peter Asplund trumpet, sång
Jacob Christoffersen piano
Hans Andersson bas
Johan Löfcrantz Ramsay trummor
Peter Asplund är en av Sveriges främsta
trumpetare. Eller varför inte säga som det är?
Han är en av Europas eller till och med
världens bästa trumpetare! A fantastic
musician who always plays straight from the
heart har någon skrivit någonstans.
Peter har vunnit Orkester Journalens ”Gyllene
Skiva” två gånger, varit Grammis-nominerad
tre gånger och erhållit otaliga priser, bl.a. det
prestigefyllda franska Django D´Or i kategorin
”Contemporary star of jazz.”
Och nu besöker han åter igen Jämtland.
Under de senaste åren har han utvecklat en
akt där hans, för publiken redan kända
trumpetspel, blandas med jazzsång och
underhållande monologer.
Som vanligt finns basisten Hans Andersson
och Johan Löfcrantz Ramsay som
startade sin karriär på trummorna redan i
femårsåldern med vid Asplunds sida och
gruppen fullbordas med den danske suveräne
pianisten Jacob Christoffersen. Musiker
som spelat med alla de stora namnen inom
olika musikgenrer.

Välkomna till denna moderna jazzakt med musik hämtad ur den Amerikanska sångboken, varvat med
nyskriven musik. Repertoaren tar avstamp i Peters senaste kritikerrosade skiva ”Aspiration – Home
safe… and sound”.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 200:- Medlemmar 170:- Stud/ungdom 100:Förköp jazzijemtland.se och Visit Östersund (turistbyrån)
Presenteras i samarbete med Musik Västernorrland.

torsdag 1 dec 19.30
Movitz – Scandic
Östersund City

Björkologi
Stina Agustsdottir sång
Anna Greta Sigurdardottir
klaviatur
Max Schultz gitarr
Leo Lindberg bas
Sebastian Ågren trummor
Björkologi är frukten av ett
musikaliskt samarbete mellan två isländska kvinnor, pianisten
Anna Greta Sigurdardottir och sångerskan Stina
Agustsdottir, som båda är bosatta i Stockholm.
Den isländska storstjärnan Björk Gudmundsdottir med
artistnamnet Björk hade redan år 2003 sålt över 15 miljoner
album och är känd och populär världen över inom en rad olika
genrer som rock, jazz, folk och klassisk musik.
Sommaren 2015 gjorde gruppen en Islandsturné med Björkologi,
som blev en klar succé. Musiken och arrangemanget hyllades stort
i olika tidningar och media på Island.
Max Schultz är en av de svenska toppgitarristerna som inte
besökt oss på länge medan Sebastian Ågren, bl.a. var med på
trummor i riviga unga bandet Neighbourhood hösten 2011. Och
igen, ett besök av multiinstrumentalisten Leo Lindberg, men nu
på basen.
Konserten är en djupdykning i Björks musik i jazzarrangemang och
består av låtar från alla hennes skivor, allt från Debut 1993 till
Vulnicura år 2015.
Lyssna och se gärna på vår hemsida jazzijemtland.se
Entré 200:- Medlemmar 170:- Stud/ungdom 100:Förköp jazzijemtland.se och Visit Östersund (turistbyrån)
Presenteras i samarbete med Länskulturen, Hörbart.

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

Förköp till
samma pris
som i dörren
Betala och skriv själv
ut biljett från vår
hemsida eller köp hos
Visit Östersund
(turistbyrån).

Betala via BG 136-1542 eller
PG 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 skriv till
medlem@jazzijemtland.se eller ring till:
Ordf. Stig Sjöberg 070-583 90 28.

Senaste info

Jazzbuffé

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.

Jazzbuffé dukas
fram från 18.00
på Gamla
Teatern och
Movitz till ett
pris av 99:-.

OBS! Reservation för
eventuella ändringar.

www.jazzijemtland.se

