Program våren 2004

Magnus Lindgren – 2/3

Tis 3 feb
19:30

Linda Pettersson Band

P

remiär för mycket duktiga
sångerskan Linda Pettersson på
BJC. Linda har rötterna i Sundsvall
och hon har i karriären redan arbetat
med Toots Thielemans, Charlie Norman,
Mikael Råberg, Norrbotten Big Band
med flera.
Suveräne gitarristen Krister Jonsson,
stadige basisten Lars Ericson och
smakfulle slagverkaren Björn Höglund
står för kvällens uppbackning.
Gruppen blandar jazz, visa, gospel
och pop. Allt färgat av gruppens något
udda sättning. Tillsammans presenterar
de ett sound som redan har fått jazzklubbar runt om i landet att höja på ögombrynen.
Sundsvalls Tidning skriver: “En skön kväll med en skön sångerska som kan gå hur långt som helst. ... Det var
inte utan att man kände internationella vindar komma från scenen.”
Medarr: Kultur & fritid

Tis 17 feb
19:30

Paata Jazz Trio

F

rån Georgien hör vi ibland
nyheter på TV och radio. Oftast
handlar det om politiska
oroligheter. Här kommer det istället en
sensationell musikalisk nyhet från
Georgien, nämligen Paata Jazz Trio.
På Jazz i Svaben 2002 gjorde trion en
av de största succéerna i festivalens
historia. Paata Demurishvili har
personligen de senaste åren gjort
enorma sucéer ute i Europa och
recensionerna har överträffat det mesta.
Mannheimer Morgen skrev:
“Demurishvili är en enastående virtuos
– han kombinerar den klassiska
konsertpianistens teknik och
uttrycksförmåga med jazzens sväng”.
I det forna Sovjetunionen klassades
Paata redan vid 22 års åldersom en av
de allra främsta pianisterna och vid sin
återkomst till Mannheim efter en turné i
Foto: Thord Ehnberg
våras utsågs han till professor vid
musikhögskolan där.
Detta är en trio med ett enormt brett spelregister av melodi, harmoni, rytm, teknik och spelglädje, vandrande i de
klassiska-jazziga gränstrakterna.
Gruppens medlemmar är: Paata Demurishvili – piano, Zurab
Shamugia – kontrabas/cello, George Salagishvili – trummor – alla
Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg
från Georgien.

Alla konserter äger rum i Folkets Hus, Regnbågen.

Magnus Lindgren

Tis 2 mars
20:00

M

agnus Lindgren måste betecknas som en av de allra främsta i
den yngre jazzgenerationen. Saxofonist, flöjtist, klarinettist,
kompositör, arrangör, storbandsledare, Jazz i Sverige-vinnare,
Grammyvinnare samt mottagare av ett flertal stipendier – ja listan kan
göras mycket lång. Magnus är helt enkelt en otrolig musikant och ett
energiknippe med massor av järn i elden. Energin smittar av sig och en
konsert med Magnus Lindgren är en upplevelse.
Den kvartett Magnus leder består förutom Magnus själv av de utsökta
medmusikerna: Mathias Algotsson - piano, Fredrik Jonsson - bas och
Jonas Holgersson - trummor. Med sig i bagaget har de en färsk CD
betitlad “The Game”.

OBS! Förband 19:30

Medarr: Kultur & fritid,
Musik Gävleborg.

Miracle Hot Five

Tis 16 mars
20:00

M

iracle Hot Five bildades hösten –98 och spelar huvudsakligen en
moderniserad swing- och tradjazz i Louis Armstrongs och Benny
Goodmans anda. Duke Ellington är en annan influens.
Miracle Hot Five består enbart av unga musiker –alla är födda på 70-talet –
vilket får betraktas som närmast unikt inom den traditionella jazzen av idag. Alla
har en gedigen musikalisk utbildning och tillsammans delar de ett genuint
intresse för den traditionella jazzmusiken.
Niklas Carlsson spelar trombon och trumpet samt är sångare i bandet, Olof
Skoog – altsax/sopransax, Arne Murby – kapellmästare och pianist, Martin
Landin – bas, Martin Fürst – trummor.

OBS! Förband 19:30

Medarr: Kultur & fritid,
Musik Gävleborg.

Andreas Gidlund

A

ndreas Gidlund Kvartett kommer från Göteborg. Under våren 2003 har
kvartetten spelat in sitt debutalbum, Mandraki Beach. Musiken är en
blandning mellan gammalt och nytt, med en stark betoning på sväng,
glädje och energi. I mars gjorde bandet en turné runtom i Sverige och fick då
mycket fina recensioner: "…jag har ett konstant leende på mina läppar när
Göteborgskvartetten brakar loss med värme och finurligt samspel."/Gefle
Dagblad; “Musiken har allt, glädje, vemod, fart, långsamma tempon och framför
allt sväng…"/Göteborgsposten
Medlemmarna är Fabian Kallerdahl –piano, Andreas Gidlund – saxofon,
Lars Källfelt – trummor, Mattias Grönroos – kontrabas. För oss Bollnäsbor är
det särskilt roligt att få höra Mattias på sin gamla hemmaplan efter att han
utvandrat till Göteborg för högre musikstudier, vilka synbarligen burit frukt!

OBS! Förband 19:30

Medarr: Kultur & fritid, Musik
Gävleborg, SJR Ungdom

Hjärtligt välkomna!

Tis 30 mars
20:00

S.F.M.

Tis 20 april
19:30

S

jser
Kei

Gulliksson

Ming
us

Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg,
Bollnäs Folkhögskola

iegmund Freud’s Mothers. Så
uttyds S.F.M. Ni som känner till
Charles Mingus vet att namnet
syftar på en låt av honom. I detta
uppmärksammade projekt samlas några
av Sveriges mest spännande
improvisatörer för att hylla och utforska
Charles Mingus musik. Jelly Roll, Orange
was the colour of her dress…, Tijuana
moods, Diane, Better get hit in your
soul, All the things you could be
by now if Sigmund Freud’s wife
was your mother och många andra
odödliga melodier får en både
kärleksfull och respektlös behandling
i sann Mingus-anda !
S.F.M. består av handplockade
musiker med olika erfarenheter från jazz,
blues, improviserad musik, folkmusik
mm: Roland Keijser – alt & tenorsax,
klarinett, Lars Gulliksson – tenor & altsax,
flöjt, Karl Olandersson - trumpet, Klas
Jervfors – trombon, Matti Ollikainen – piano,
Ulf Åkerhielm – kontrabas och Gilbert
Matthews – trummor.
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