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Program våren 2008

Joachim Bergström m. Magnus Lindgren– 8 april

Tis 29 jan
20:00

Birgit
Birgit Lindberg
Lindberg –– Anders
Anders Färdal
Färdal Quartet
Quartet
Innerlig och behaglig mainstreamjazz. Som 16-åring på 50talet inledde Birgit Lindberg sin karriär på Nalen. Hon reste
runt i folkparkerna och kompade de stora artisterna. Sedan
blev det familj och lärarjobb.
Häromåret, när det yngsta av hennes 9 barn släppt
kjolen, har hon bestämt sig för att satsa på sin solokarriär
som pianist. Visst, jazzhistoriens längsta time out!
Avgörandet kom när hon mötte gitarristen och tvillingsjälen Anders Färdal. Trots skillnader i erfarenhet och ålder
talar de samma musikaliska språk.
Deras nya skiva "A Second Thought" har fått lysande
recensioner. Fredrik Jonsson på bas och Johan Löfcrantz
Ramsay på trummor betyder komp av elitsnitt.
Jonas Knutsson

Mats Öberg
www.birgitlindberg.se

Tis 12 feb
20:00

OBS! Förband 19:30

Linus Lindblom – The Lines
Det känns extra trevligt att få bjuda på ett utmärkt band med lokal anknytning, dessutom med två Hasselgårdstipendiater – Linus år 2001 och Jon 2000.
Tenorsaxofonisten Linus Lindblom har drivit sin kvartett sedan 2001 och i höstas
kom skivan ”The Lines”, en efterlängtad release från en av Sveriges mest intressanta
unga jazzgrupper.
Några pressröster: ”En synnerligen lovvärd skivdebut! Linus Lindblom blir kanske
årets nykomling.” – SvD ; ”...visar både hur trygga de är i traditionen och hur fräscht de
samtidigt spelar.” – Lira ; ”En av årets bästa svenska plattor ... Lindblom spelar med en
nedtonad intensitet och med stor emotionell närvaro som är lätt att tycka om. Även
Nils Jansons fina trumpetspel har samma resonerande och varma ton ... en sammanhållen och väl avstämd tolkning av Lindbloms mycket fina låtmaterial.” – OJ. Så nog är
det hög tid att presentera bandet på ”hemmaplan”.
Linus Lindblom – tenorsax, Nils Janson – trumpet, Nils Ölmedal – bas, Jon Linälv
(f d Persson) – trummor.
OBS! Förband 19:30
www.myspace.com/linuslindblom

Tis 11 mars
19:30

Charleston Sisters and the Golden Boys

www.myspace.com/lenaswanberg

Ett stockholmsbaserat band bestående av den unga
generationens jazzmusiker. Med 3 fantastiska sångerskor: Carolina Wallin, Lena Swanberg (se där, ytterligare en Hasselgårdstipendiat) och Maria Andersson i
spetsen levereras någonting utöver det vanliga.
Deras första framträdande blev en bejublad hyllningskonsert till vokaljazzgruppen Lambert Hendricks and
Ross. LH & R blev kända för sina arrangemang och texter
på instrumentala jazzlåtar, där de även textsatte många
instrumentala solon.
Med stor respekt och känsla för traditionen har gruppen nu gjort musiken till sin egen. De har utvecklat ett
gediget samspel som bara måste höras live.
Guldpojkarna är: Joakim Simonsson – piano, Stefan
Stenberg – kontrabas och Anders Olsson – trummor

Alla konserter äger rum i Folkets Hus, Regnbågen.

Frislag: GUSH / Johannes Helldén

Tis 1 apr
19:30

GUSH är en trio där ytterligheterna möts och kontrasterna mellan abstrakt improvisation, strikt meter och
harmoniska nav ständigt håller spänningen vid liv.
Detta katalytiska kraftcentrum i världsklass firar 20årsjubileum år 2008!
GUSH är också trion som regelbundet öppnar
dörren och välkomnar gästande musiker. Med på
denna turné är Christina Sehnaouri, ung saxofonist
från Beirut som lever i Paris. Hon har gjort sig känd för
ett melodiskt och sparsmakat spel, kombinerat med
högt driven teknik. Med är också veteranen Philip
Wachsmann, legendarisk engelsk violinist och
elektronikpionjär. Tillsammans med Gush bjuder
dessa musiker på fri improvisation i alla tänkbara
Mats Gustafsson
sättningar.
Frislagturnén delas med poeten, bildskaparen och
laptop-artisten Johannes Helldén som 2003 debuterade med diktsamlingen ”Burner”. Här ställer han samman
sina olika uttryck till en helhet där delarna kompletterar och kommenterar varandra.
GUSH är: Mats Gustafsson – träblås, Sten Sandell – piano, elektronik, Raymond Strid – trummor

Joachim Bergström m. Magnus Lindgren

Tis 8 apr
19:30

Manliga jazzsångare är vi inte
bortskämda med. Kul att få bjuda
på en ny bekantskap, nämligen
Joachim Bergström. Vi lovar att
det svänger skönt om den här
rösten. Musikal, rock, soul, pop i all
ära men uppväxt med en pappa
som har Frank Sinatra som husgud
är det inte konstigt att Joachim nu
sedan några år börjat ge sig in i
jazzsvängen. Bland annat spelar
han varje sommar på Gröna Lunds
populära Jazz Café som han startade med pianisten Ludvig Berghe.
Magnus Lindgren är redan en
ung veteran, tveklöst en av de
största i den yngre generationen
jazzmusiker. Magnus är musik och
www.magnuslindgren.com
www.joachimbergstrom.se
allt han tar i blir musik. En speleman av guds nåde men också en fantastiskt driven arrangör och kompositör. Här möter vi främst Magnus som
träblåsare på flera instrument, vilka alla behandlas med samma lätthet och självklarhet.
– Att jobba med Magnus är en upplevelse. Han är en fantastisk musiker och arrangör som jobbar utan musikaliska gränser. Inspirerande och alltid 100% närvarande, säger Joachim.
– Det finns en gedigen låtskatt att botanisera i, evergreens av Gershwin, Cole Porter med flera, men för att nå en
yngre publik är det viktigt att fylla på med moderna klassiker. En bra låt är tidlös oavsett vilken genre den levereras i,
fortsätter han.
I våras kom skivan You’d better love me som är grunden till denna konsertturné med låtar av alltifrån Gershwin
till Michael Jackson.
Line up: Joachim Bergström – sång, Magnus Lindgren – saxofon, flöjt, klarinett, Magnus Persson – slagverk,
Martin Sjöstedt – bas, Johan Löfcrantz Ramsay – trummor.

Hjärtligt välkomna!

Tis 29 apr
jan
Birgit Elmquist
Lindberg &–
Hanna
20:00

Anders
Färdal Quartet
Björn
Jansson
Quartet

Vi avslutar vårsäsongen med ett band som har blivit mycket uppskattat överallt för sin
okomplicerade, svängiga stil. Nu är de även skivdebutanter med albumet Old love new
love. En ung kvintett som som säger att de ”tar en rejäl tugga av den underbara standardrepertoar som finns – och inte bör glömmas bort av dagens alla unga framåtsträvare”.
Hanna Elmquist betraktas av många som det senaste stjärnskottet på den svenska
jazzhimlen. Hon sjunger med skön energi, naturligt och sensuellt.
Några pressröster: ” Hon är ett fynd, rytmiskt och melodiskt säker”... ”Det är med en
lugn och sansad enkelhet och med ett varmt djup i rösten som för tankarna till Carmen
McRae och Anita O´day som hon undfägnar publiken. Detta till jazzklassiker framförda
av mycket skickliga musiker och med geniala arrangemang av tenoristen Björn
Jansson... Hanna har den där jazznerven...”
Hanna Elmquist – sång, Björn Jansson – saxofon, Jonathan Fritzén – piano,
Markus Hängsel – bas, Jon Linälv – trummor.
www.bjornjanssonmusic.com
www.myspace.com/jazztiger

OBS! Förband 19:30

Varmt tack till våra sponsorer:
Medarrangörer: Bollnäs kommun – Kulturen, Musik Gävleborg, Bollnäs Folkhögskola och Rikskonserter

Kontaktperson & adress:
Ewa Olofsson Lindblom
Hammaren 1534
823 91 Kilafors
E-post: ewa@garntjanst.se

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
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