Clas Yngström & Blues Kings

OBS tid och dag!

OBS! Förband 20:00

EXTRA! Barnjazz
Under Barnkulturveckan V 46 är alla barn 3-7 år välkomna till
en gratis liten jazzkonsert på biblioteket, Bollnäs. Föräldrar
och dagispersonal följer förstås med fritt. Dag och tid (ej
bestämd vid pressläggning) annonseras i press och på
bibblan. Jazzbandet är: Maja – klarinett, Jesper – gitarr, PärOla – bas och Wille – trummor/sång. Kom så svänger vi!

Bollnäs Jazz Club – info
Kontaktperson & adress:
Ewa Olofsson Lindblom
Hammaren 1534
823 91 Kilafors
E-post: bollnasjazzclub@telia.com

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

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

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

Alla konserter äger rum i Folkets Hus, Regnbågen

BJC stöds av Svenska Jazzriksförbundet, SJR

Layout: Lars Forslin, Monarda HB

BJC brukar inte bjuda på samma artister två år i rad. Här kommer undantaget. Vi kan inte motstå Clas Yngström.
Tillsammans med sitt Sky High, två blåsare och hammondorgel är han nu frontfigur i detta fantastiska band The
Blues Kings. En hyllning till de tre blueskonungarna BB, Freddie och Albert King – starka gitarrspelande bluesstorheter som trots att de bär samma efternamn inte är det minsta släkt.
«
B.B. ”BluesBoy” King född 1925 i Mississippi spelade in sin första platta 1949 och har sedan dess gjort massor
av skivor. År 2004 fick han motta Polarpriset ur vår Konungs hand. Sin sista stora världsturné gjorde B.B. våren
2006. ”The King of Blues” är nog vår tids allra största bluesartist och har influerat nästan alla stora efterkommande
artister inom blues- och rockmusiken. Han är än i dag lika levande som musiken han spelar.
«
Freddie King – ”The Texas Canonball” född 1934 blev Texas-bluesens allra största namn. Hans gitarrspel
matchades i intensitet bara genom hans röst. Eric Clapton nämner Freddie som främsta inspirationskälla. Största
hits är ”Hideaway” från 1961 och ”Goin Down” 1971. Freddie gick ur tiden 1978.
«
Albert King (Nelson) som var stor och tung blev känd som ”The Velvet Bulldozer”, Han föddes 1923 också han
i Mississippi. Albert var vänsterhänt och spelade sin gitarr upp och ned/baklänges. Mest känd är han för sitt
samarbete med soul-etiketten Stax Records, Memphis. Låtar som ”Born Under A Bad Sign” och ”Oh Pretty
Woman” kommer alltid att förknippas med honom. Albert King dog 1992.
I BluesKings ingår: Clas Yngström – sång/gitarr, Derek January – sång/elbas, James Bradley Jr –
sång/trummor, Pierre Swärd – sång/hammond B3, Stefan Isaksson – tenorsax, Gunnar Bergsten – barytonsax.
Tillsammans vill de manifestera ”kungarnas” storhet på ett och samma bräde.
Som förband hör vi Delacroix – Bollnäsbandet som vann Radio Gävleborgs musikpris i år!
Medarr: Kulturen, Musik Gävleborg

Varmt tack till våra sponsorer:

Foto: Andreas Lundberg

Lör 29 nov
kl 21.00 insläpp 19.30

Program hösten 2008

Rigmor Gustafsson – 4 okt

Sharon Dyall & Tommy Berndtsson

Sharon Dyall, välkänd sångerska, skådespelare och dansare med ledande roller
på TV, bio och teater. Hennes soulmättade röst kan höras på flera internationellt storsäljande album med bl a
Eagle-Eye Cherry, Nils Landgren, Lisa
Nilsson, Magnum Coltrane Price, Mauro
Scocco...
Tommy Berndtsson, pianist, arrangör
och kompositör har gett ut tre skivor i
eget namn. Han har under de senaste 15
åren samarbetat med många av de
största artisterna i Sverige: Peps, Tommy
Körberg, Lina Nyberg, Lena PH, Rigmor
Gustafsson, Louise Hoffsten, Viktoria
www.anotherangle.se
Tolstoy...
Deras gemensamma projekt ”Another Angle” innehåller rock- och poplåtar av Beatles, Jimmy Hendrix, Paul Simon
m fl, omarrangerade för denna pianotrio.
Hela bandet: Sharon Dyall – sång, Tommy Berndtsson – piano, Fredrik Jonsson – bas, Robert Ikiz – trummor
Medarrangörer: Kulturen, Musik Gävleborg

Tisd 23 sept
kl 20.00

Lör 4 okt
kl 19.30

Hasselgårdstipendiet

Unga begåvade musiker, det har vi som bekant många av i Bollnästrakten. Att
varje år få uppmuntra en utvald med detta jazzstipendium på 10.000 kr är alltid
lika trevligt. Den lycklige i år är trummisen Johan Käck.
Han växte upp i Bollnäs, gick Torsbergsgymnasiets estetiska program och
sedan blev det arméns trumkår. Ett år som trumlärare på Kulturskolan hann
han med innan det bar av till folkhögskolor som Sjövik, Skurup och Bollnäs.
Nu studerar han vid Kungl Musikhögskolans musikerlinje och tar examen till
våren. Redan nu arbetar han som jazzmusiker när tillfälle ges. Gösta
Rundqvist, Joakim Milder, Patrik Boman, Roland Keijser är några kända som
han spelat med.
Stipendiebandet The Country´s medlemmar skvallrar om hög kvalité:
Fredrik Nordström – saxofon, Joakim Simonsson – piano, Alexander Simm –
gitarr, Palle Sollinger – bas och så Johan själv – trummor

Andreas Gidlund Quartet
Andreas Gidlund Quartet bildades i Göteborg 2000. Efter ett
par års repande och spelande var gruppen redo för debutalbumet ”Mandraki Beach” som kom 2003 på det egna skivbolaget
Play Production Records. Den positiva responsen dröjde inte,
ett nytt svenskt jazzband med starka kompositioner och påtaglig
energi hade presenterat sig. Vi minns gärna deras besök på
jazzklubben i mars 2004.
En nöjd debutant tittade framåt och släppte 2005 plattan ”The
Happiest Man Alive”. Kritikerna blev lika lyckliga och gruppen
hade bevisat att de inte var en dagslända utan något att räkna
med. Med den senaste skivan ”Press Play Please” var hattricket
ett faktum. Musiken gör inga anspråk på att förneka influenser av
den s.k. traditionen, men har stora ambitioner att förmedla fyra
musikers personliga uttryck.
Här välkomnar vi lite speciellt bollnässonen Mattias
Grönroos som spelar bas i bandet. Övriga är: Andreas Gidlund
– saxofon, Fabian Kallerdahl – klaviatur, Lars Källfelt – trummor.
Medarrangörer: Kulturen, Musik Gävleborg, SJR Pulsslag

OBS! Förband 19:30

www.gidlund.com

Jojje Wadenius band
Jonas Kullhammar Quartet 10 år!

Gitarrhjälten Georg ”Jojje” Wadenius har
under sin 40-åriga karriär spelat med de
allra största amerikanska banden som
Blood Sweat & Tears, Steely Dan och
Simon & Garfunkel. Under sina många år
i USA var han också en av de mest anlitade studiomusikerna i New York och
medverkade vid inspelningar med t ex
Diana Ross, Aretha Franklin, Dionne
Warwick...
I Sverige är han nog ändå mest känd för
sina barnvisor och gruppen ”Made in
Sweden” som han fått 4 grammisar för.
Han har också fått Hagströmpriset, Guitar
People Prize samt Olle Widestrand-priset
för sina insatser som musiker och kompositör. Numera mestadels boende i
Oslo delar han sin tid mellan driften av sitt
www.wadenius.com
produktionsbolag och turnerande. Nu är
det äntligen Bollnäs tur!
Jojje Wadenius – gitarr, Tommy Berndtsson – keyboard, Fredrik Jonsson – bas, André Ferrari – trummor
Medarrangörer: Kulturen, Musik Gävleborg

OBS! Förband 19:30
Alla konserter äger rum i Folkets Hus, Regnbågen

Tisd 21 okt
kl 20.00

Foto:Katja Andersson

Tis 9 sept
kl 19:30

www.myspace.com/johankack

www.rigmorgustafsson.com

Höstens festligaste jazzkväll bjuder som vanligt också på en etablerad artist i toppklass.
Rigmor Gustafsson är unik på den svenska jazzscenen. Hennes senaste tre album, alla utgivna på tyska
ACT, har samtliga sålt guld! Nya ”Alone With You” , som släpptes i september, belönades med en Grammis för
2007 års bästa jazzplatta. Och det är hennes egen musik denna gång.
Rigmor gästade oss i feb -05 och då kunde vi läsa att hennes internationella sångkarriär stod för dörren. Nu
är den dörren vidöppen! Hemma i Sverige är hon väl närmast folkkär eftersom hon både sjungit på Allsång på
Skansen och varit sommarpratare. Vi är så stolta och glada att igen få hälsa denna varma värmländska välkommen till Bollnäs jazzscen.
Rigmor Gustafsson – sång, Jonas Östholm – piano, Christian Spering – bas, Jonas Holgersson – trummor.
Huvudsponsor:

Bollnäsbygdens
Kulturstiftelse

Övriga sponsorer och medarrangörer: Frimurarföreningen
Nordliga Kronan, Scandic, AQ Mekatronik, Bollnäs kommun –
Kulturen, Musik Gävleborg, Kulturskolan, Bollnäs folkhögskola.

Tisd 11 nov
kl 20.00

Saxofonisten Jonas Kullhammar kom in som en frisk fläkt i det
svenska jazzlivet. Nu firar han 10 år med sin egen kvartett.
Jättekul att Bollnäs får vara med och fira. Vi hoppas på skivsläpp
också under kvällen, Jonas som ju är en driftig entreprenör och
skivbolagsdirektör jobbar för det.
Under åren har han fått många bevis på att publik och kritiker
gillar hans musik. Som den ende under 50 år (Jonas fyller 30)
fick han 2005 det prestigefyllda internationella Django d’Or
priset i kategorin Contemporary Star of Jazz, han har 2 år i rad
valts till Årets Jazzmusiker, fått Guldsaxen av Arne Domnerus
och nu i år fick han motta Alice Babs-stipendiet.
Med influenser från bl a Rollins och Coltrane har han skapat
sin egen profil och tillsammans med sina spelkamrater öser de
på i glädje, energi och ett enormt sväng.
Jonas Kullhammar – saxofon, Torbjörn Gulz – piano,
Torbjörn Zetterberg – bas, Jonas Holgersson – trummor.
Samma gäng sedan starten 1998.
Medarrangörer: Kulturen, Musik Gävleborg, Bollnäs folkhögskola

OBS! Förband 19:30
Hjärtligt välkomna!

www.kullhammar.com

