Sky High

Lör 24 nov
21:00 insläpp 19:30

Vi tackar våra sponsorer:
Program hösten 2007

NORDLIGA KRONAN.

www.skyhighblues.com

Tis 4 dec
20:00
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BOLLNÄS

OBS! Förband 20:00

Jazz Kamikaze

OBS! Förband 19:30

Bollnäs Jazz Club
Kontaktperson & adress:
Ewa Olofsson Lindblom
Box 80
823 22 Kilafors
E-post: ewa@garntjanst.se

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

Entréavgift (vanligen):
skolungdom 30:medlemmar 80:övriga 120:-

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

Alla konserter äger rum i Folkets Hus, Regnbågen.

BJC stöds av Svenska Jazzriksförbundet, SJR

Layout:
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Layout:
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Detta dansk-norsk-svenska band är en framgångssaga
redan innan dess utvecklingsfas hunnit halvvägs. Äldste
medlemmen är bara 28 år. Pianisten Morten Schantz
berättar att han inte hade en aning om hur det skulle
sluta när han 2005 ringde fyra kompisar för att försöka
vinna den danska jazztävlingen Ung Jazz. Klart att dom
vann!
Asien och USA har redan avverkats. Det sägs att man
inte kan få sin publik på gott humör med musik som den
aldrig hört. Fel! JazzKamikaze levererar musik ingen
känner igen. Ändå blir alla glada, mycket tack vare den
energirika rytmen.
Att grabbarna är så unga och coola stärker också
liveupplevelsen och att man extrovert bjuder på sin
talang. Musiken är en mix av bebop, funk, fusion, hiphop och en hel del hittepå.
Bandet är: Marius Neset – tenorsax, Daniel Helöy
Davidsen – gitarr, Morten Schantz – piano, Kristor
Brödsgaard – bas, Anton Eger – trummor.
Medarrangörer: Kulturen, Musik Gävleborg, Bollnäs
folkhögskola
www.jazzkamikaze.com
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OBS tid och dag!
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Clas Yngström, erkänd som en av världens främsta Jimi Hendrix-tolkare, har under nästan 30 år (över 4000 spelningar!) drivit sitt projekt Sky High med olika sättningar och medlemmar. Bandet är ju synonymt med bluesrock och man
återkommer alltid till det som från början var en ren powertrio med dess härliga möjligheter.
Idag består bandet av Clas själv så klart på gitarr och sång, den amerikanske supertrummisen James Bradley Jr som
har ett förflutet i Chuck Mangiones Storband, Anita Baker, Beastie Boys med flera, och på bas Ulf ”Rockis” Ivarsson
(Tomas Di Levas favoritbasist), känd som en nyskapande musikant.
Den nya gruppen som turnerat intensivt i snart 2 år gick i april in i studion utanför Falun för att göra färdig det nya
albumet som ges ut av Virgin Records under hösten.
Som om inte Sky High skulle vara nog blir det även ett ungt förband som spelar deltablues: Staffan Jonsson – gitarr,
lapstyle och Emmeli Sjöqvist – sång, munspel. Välkommen att höra höstens tyngsta respektive yngsta band!
Medarrangörer: Kulturen, Musik Gävleborg

Monica Borrfors – 13 nov

Tis 11 sept
19:30

Mats Öberg

Knutsson – Öberg 4

Jonas Knutsson

Säsongens första konsert bjuder på ett möte mellan två av Sveriges främsta och mest meriterade musiker och två
lovande unga jazzmusiker från länet.
Jonas Knutsson känner vi alla som en personlig och mångsidig saxofonist, inte främmande för någon musikstil och
Mats Öberg är väl närmast kultförklarad med sitt Mats & Morgan Band och sin kontakt med Frank Zappa.
I april 2006 vann Alexander Carlberg och Emil Skogh ett pris för bästa ungdomsjazz- solist i Sverige. Nu arrangerar
Bollnäs jazzklubb detta spännande möte där Jonas Knutsson och Mats Öberg spelar sin egen musik tillsammans med
två lovande jazzmusiker ifrån länet. Välkommen till Bergvallhallen, Heden, denna premiärkväll! OBS platsen!
Jonas Knutsson – saxofon, Mats Öberg – piano och munspel, Emil Skogh – kontrabas, Alexander Carlberg –
trummor. Medarrangörer: Kulturen, Musik Gävleborg, Höghammarskolan, Torsbergsskolans estetiska program.

Tis 25 sept
19:30

Lör 6 okt
19:30

Hasselgårdstipendiet

BJC gillar att uppmärksamheten riktas på
unga jazzbegåvningar. Årets Hasselgårdstipendiat är Christine Carlsson, född i
Segersta för 23 år sedan. Hon har spelat
trombon och cello sedan hon var 9 år, alla i
familjen spelar. Dragningen till jazz var stark
så hon valde att satsa på trombonen.
”Hon har en positiv attityd och ett engagemang för olika genrer med tyngdpunkt på
jazz. Hennes musikaliska nivå och ambition
har redan satt sitt spår på den svenska
jazzkartan.” Så lyder juryns motivering.
Här hemma har Christine spelat med
Kilafors Storband och framgångsrika GUBB
bl a. Nu går hon det 2:a året på Kungl.
Christine Carlsson
Musikhögskolans musiker/jazzlinje och
spelar i olika band i Stockholm.
Efter prisceremonin spelar Christine och hennes vänner för oss. Förutom Christine på trombon hör vi Alexander
Zethson – piano, Jacob Gustavsson – sax, Johan Lindbom – bas, David Norberg – trummor.

Lars Sjösten oktett

Alla konserter äger rum i Folkets Hus, Regnbågen.

Tis 23 okt
19:30

”Pianoboogie med snackorgier”. En konsert med
Jump 4 Joy är en totalupplevelse. Ett koncept. En
stundtals burlesk och surrealistisk resa i musik
och tankegångar som i Ulf Sandströms verbalisering till större delen följer stundens ingivelse.
Boogie-woogie, blues, jazz, rock’n roll.
Explosivt och medryckade. Alla vi som var på J4J:s
konsert förra gången (4½ år sedan) har längtat
dem tillbaka.
Ulf Sandström – själfull sångare som spelar
piano med en vänsterhand värdig dom gamla
mästarna. Bo Gustafsson spelar tenorsax med
råbarkad ton, och altsax med ljuv jazzig approach.
Anders Almberg trummar nyanserat minimalistiskt. Jan Adefelt spelar kontrabas mästerligt
varierat från grundgroove till Blue Note-sväng.
Att bandet turnerar kontinuerligt ger en summa
oändligt mycket större än delarna.
Vi bara måste bjuda på dansuppvisning till ett
sån’t här band, så Camilla Lucchesi Jingåker
samlar ihop några unga danselever och buggar så
det ryker.
Medarrangörer: Kulturen, Musik Gävleborg

www.jump4joy.se

Monica Borrfors

Jesper Thilo Kvartett

Kärt återbesök! Det är hela 15 år sedan Jesper Thilo gästade oss sist, då med sångerskan Ann Farholt. Nu gör kvartetten en Sverigeturné med sin sprillans nya CD i bagaget: Jazz á la Carte.
Jesper har genom sin långa karriär (han började spela saxofon vid 11 års ålder) t ex varit medlem i Danmark Radios
Big Band i 23 år. Han har spelat med jazzpersonligheter som Ben Webster, Coleman Hawkins, Benny Carter, Dizzy
Gillespie, Clark Terry och många fler. Så det är fint främmande vi får i Bollnäs.
Jesper Thilo – tenor- och sopransax & klarinett, Olivier Antunes – piano, Bo Stief – kontrabas, Frands Riefbjerg –
trummor.
www.damu.dk/thilo
Medarrangörer: Kulturen och Musik Gävleborg

Jump 4 Joy

Tradition för höstens festligaste kväll är att bjuda på musik av kända artister i toppklass. Nu blir det faktiskt två tributer i
en eftersom kvällens huvudattraktion Lars Sjösten oktett hyllar Lars Gullin genom att spela hans alltid aktuella musik.
Under 60-talet spelade Sjösten ofta på den legendariska jazzrestaurangen Gyllene Cirkeln i Stockholm med bl a
storheter som Dexter Gordon, Art Farmer och Ben Webster. Sjösten var också pianist i Gullins grupper. De blev goda
vänner och deras samarbete betydde mycket för Sjöstens eget musikskapande där känsla för starka melodier och
vackra ackord är hans signum. Kom och unna er en helkväll med underbar musik!
Oktetten, från vänster: Lars Sjösten – piano, Karin Hammar – trombon, Gunnar Bergsten – barytonsax, Bosse
Söderberg – trummor, Hans Åkesson – altsax, Jan Allan – trumpet, Stefan
Isaksson – tenorsax, Patrik Boman – kontrabas.
Huvudsponsor:

Bollnäsbygdens
Kulturstiftelse

Övriga sponsorer och medarrangörer: Frimurarföreningen Nordliga
Kronan, Milko, Scandic, Nordic Gym, Aq Mekatronik, Bollnäs Musikcenter, Bollnäs kommun – Kulturen, Musik Gävleborg, Kulturskolan,
Bollnäs folkhögskola.

Tis 13 nov
20:00

”Monica sjunger Monica” är underrubriken på denna konsert, detta år då Monica Zetterlund skulle ha fyllt 70 år.
För lite mer än 25 år sedan, berättar Monica Borrfors, ”satt
jag backstage på Bal Palais i Stockholm, med Monica Z. Hon
var 44 år gammal och jag var 27, och jag hade just börjat
sjunga jazz. Hon var en fullfjädrad artist, en levande legend
med också en oerhört ödmjuk, vänlig och vanlig person.
I början av 80-talet utsågs jag i pressen till ’Nya Monica’ och
fick träda in som ersättare för Monica Z då hon inte kunde
genomföra bokade konserter. Min respekt var för stor för att
jag skulle sjunga ’hennes’ musik, hur varmt hennes sånger än
har legat i mitt hjärta. Efter hennes tragiska död har jag tänkt
på de möten och samtal vi hade genom åren. I dag känner jag
att hennes musik och de kompositörer och textförfattare som
hon arbetade med ska leva vidare genom mig och andra.
Programmet utgår till viss del från den handskrivna låtlista
Monica gav mig den där kvällen för mer än 25 år sedan”.
Pianotrion: Gösta Nilsson – piano, Filip Augustsson – bas
och Jesper Kviberg – trummor.
Medarrangörer: Kulturen och Musik Gävleborg

OBS! Förband 19:30

www.monicaborrfors.se

Hjärtligt välkomna!

