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Tis 23 sept
19:30

Modern Jazz Sextet
DEN RYTMISKA, TEKNISKT KREATIVA och själfulla
musik som kännetecknade Miles Davis 60talsgrupper har inspirerat Rune Carlsson till att
formera Modern Jazz Sextet.
”När jag spelade med Eje Thelins kvintett var vi
vid ett par tillfällen förband till Miles Davis kvintett
och senare spelade jag med Wayne Shorter och
Ron Carter. Nu har jag satt ihop den här sextetten
för att spela musik med samma anda och
inspiration som legat latent i ryggmärgen och som
söker sig till ett fräscht uttryck idag”, säger Rune.
Rune Carlsson, en av våra allra främsta
trummisar med en meritlista alltför diger att visa
här, har på senare år även framträtt som
jazzsångare, här sköter han dock trumstockarna
hela tiden och backar upp sina väl utvalda
medmusiker på bästa sätt. De är: Johan
Setterlind – trumpet, Krister Andersson –
tenorsax, Gunnar Bergsten – barytonsax,
Bobo Stenson – piano, Hans Backenroth –
kontrabas.
Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg

TZH5

Tis 14 okt
19:30

BASISTEN, KOMPOSITÖ REN OCH NUMERA även
kapellmästaren, Torbjörn Zetterberg, har trots sina
unga år redan gjort sig ett namn i jazzkretsar. I likhet
med många andra begåvade jazzmusiker i sin
generation har han ingått i Fredrik Norén Band, men
även spelat med bl.a. saxofonisten Magnus Lindgren
och sångerskan Lina Nyberg. Det är inte alldeles
vanligt att basister bildar egen orkester, men så är inte
heller Torbjörn Zetterberg blott och bart en ”vanlig”
kompmusiker bakom solister, utan en hungrig visionär.
The Torbjörn Zetterberg Hot Five, en av Sveriges
hetaste unga jazzgrupper, bildades för två år sedan.
Våren 2002 kom debutalbumet. Nu har uppföljaren
kommit: ”Hela Sveriges lilla fästmö” heter den.
Publiken och kritikerna har jublat. Musiken kan
beskrivas som klassisk jazz i en modern och explosiv kostym. Bland Torbjörn
Zetterbergs husgudar märks: Charles Mingus, Thelonious Monk och Miles Davis.
The Torbjörn Zetterberg Hot Five består, utöver kapellmästaren, av följande
toppmusiker: Per ”Texas” Johansson – tenorsaxofon, klarinett samt bas- och
kontrabasklarinett, Jonas Kullhammar – tenor-, baryton- och bassaxofon,
Ludvig Berghe – piano och Daniel Fredriksson – trummor.

OBS! Förband 19:00

Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg, Bollnäs
Folkhögskola, SJR Ungdom.

Alla konserter äger rum i Folkets Hus, Regnbågen.

Miriam Aïda Quintet

Tis 4 nov
19:30

MIRIAM AÏDA, 28 Å R, sångerska med
nordafrikanskt påbrå, leder en egen
kvintett och är dessutom frontfigur i
det internationellt kända bandet A
Bossa Electrica, där hon sjunger på
portugisiska.
Miriam har en genuin jazzfeeling
med båda fötterna rotade i bluesen.
Med stor passion för jazzrepertoaren
sjunger hon med en röst och
utstrålning som berör.
Förebilder som Carmen McRae
och Billie Holiday lyser igenom i
hennes sätt att behandla musiken.
Med en jordnära och själfull attityd
spelar Miriam Aïda Quintet blues
och standards arrangerade med
sången i fokus.
Med sig har hon Fredrik Kronkvist – altsax och flöjt, och ett supersvängigt komp: Daniel Tilling – piano,
Martin Sjöstedt – kontrabas, Lars Källfeldt – trummor.

OBS! Förband 19:00

Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg.

Hörnfeldt/Johansson

Tis 11 nov
19:30

JONNY JOHANSSON Å TERKOMMER Ä NTLIGEN efter
flera år i USA. Innan dess kunde vi på BJC
höra honom bl.a. tillsammans med Jonken
och Lena i J3.
Jonny spelar numera på 9-strängad gitarr
vilket ger honom över 5 oktaver att spela på.
Han har också fortsatt att varva akademiska
studier i gitarrspel med att undervisa själv. Få
musiker är så välutbildade som Jonny som
numera uppnått doktors grad vid New
England Conservatory of Music i Boston.
Han har studerat för storheter som Joe Pass,
John Abercrombie, Mick Goodrick och
Lenny Breau.
Att spela 9-strängad gitarr ger stora
möjligheter och om man behärskar dem kan
man låta som flera instrument samtidigt. Det
utnyttjar Jonny när han ackompanjerar solister, såsom saxofonisten Lars Hörnfeldt. Dessa två finlirare kunde
avnjutas på Jazz i Svaben 1999.
Nu får vi höra Jonny och Lars i en lite större sättning med basisten Lars Ericsson och trumslagaren Dan West.
Det ger större frihet, mer dynamik och ännu mera sväng.

OBS! Förband 19:00

Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg

Hjärtligt välkomna!

Lör 29 nov
21:00

Good Morning Blues
ATT GOOD MORNING BLUES EXISTERAT i 36 år utan att ha
bytt ut en enda medlem säger något om det
inbördes förhållandet. Men trots aldrig så bra
personkemi är musiker ett alltför egensinnigt släkte
för att jobba ihop enbart på grund av trivsel. Det
krävs en gemensam och meningsfull musikalisk
nämnare. För GMB ligger den i bluesbaserad musik
och repertoar med utflykter in på jazzens revir. Ett
hållbart recept, för publiken har varit trogen; den
gamla från starten och den nya unga.
Ännu ett skäl till att Good Morning Blues hållit
samman är att det står var och en fritt att utveckla sin
egen musik i andra konstellationer och riktningar. De
flesta av medlemmarna har en etablerad position i
Jazzsverige, Good Morning Blues förutan.
Grundtrion i Uppsala med Jan Wärngren – piano,
Thomas Lindroth – bas och sång, och Björn Sjödin
– trummor, utökades 1967 med Claes Janson på
sång och gitarr. Good Morning Blues var den enda
låt de kunde tillsammans, därav namnet. Efter hand
kom Thomas Arnesen – gitarr och sång, 1972, John
Högman – saxofoner, 1974, och senaste tillskottet,
Bosse Broberg – trumpet, 1987.
Bäddat för en finalkväll med högtryck!

OBS tiden! Insläpp 20:00

Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg

Bollnäs Jazz Club
Vi tackar våra sponsorer:

Kontaktperson:
Torbjörn Algotsson
tel: 0278-145 08.
E-post:
tbj.heden@telia.com

Medlemsavgift:
100:-/person
150:-/familj
Betalas in på:
pg 78 15 45-9

Besök vår hemsida: http://bjc.virtualave.net

Entréavgift:
vanligen 100:medlemmar 70:skolungdom 30:-

Layout: Lars Forslin, Monarda HB

Postadress:
c/o Grönroos
Trumslagarvägen 48
821 51 Bollnäs

