Program hösten 2006

Arne Domnérus – 14 okt

Tis 12 sept
19:30

Belsegubbs / Grewlings

B

elsegubbs & Belles är unika med sin sättning och sitt sound, med 3-stämmig
sång av ”Belles” i Andrews Sisters-stil. Repertoaren är hämtad från 20-30talets jazz, engelska dansband, swing och tidig rhytm and blues och med lite
inspiration från den karibiska musiken. ”Gubbsen” spelar också i flera andra band
och Göran Palm är vida känd i dragspelskretsar. Som kuriosa kan nämnas att Göran
Palm med sin egen kvartett spelade på BJC:s allra första konsert. Under åren har det
blivit några konserter till hos oss, och självklart återkommer han nu under 25årsjubiléet.
Hela bandet: Mats Söderqvist – sax, Göran Palm – dragspel, Latta Hedlund –
banjo, Anders Lindblom – bas, Ewa Olofsson Lindblom, Anita Svantesson och
Eva Svantesson Hedlund – sång.

www.grewlings.se

Grewlings Jazz Messengers är bandet som swänger och framför allt
har kul när man spelar och sånt smittar av sig. Man märker direkt att
här är ett tätt och glatt gäng som känner varandra utan och innan, är
samspelta och framför allt trivs på scenen. De har spelat jazz och dans
på bröllop och kalas, konserterat på jazzklubbar och hottat på gator
och torg. Stampfoten får garanterat jobba.
Grewlings är: Torbjörn ”konstapel” Olsson – trumpet, kapellmästare Agne Grew – barytonsax, Bengt Engkvist – gitarr, Göran Rahm
– tenorsax, Anders Lindblom – bas, Steve Persson – trummor.
Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg.

Foto: Thord Ehnberg

Tis 26 sept
20:00

Linda Pettersson & EST

M

ed cd:n ”Light & Shade”, som släpptes i
Paris 2005, har den här konstellationen
tagit publiken med storm. Det gjorde
också Linda Pettersson när hon gästade BJC våren
2004. Linda som kommer från Alnö är mitt i en
fantastisk sångkarriär med bl a en rekordlång riksturné med eget band bakom sig. Med sin förmåga att
beröra och att göra text och musik levande har hon
fått stor uppmärksamhet, även internationellt.
Hon har samarbetat med många stora namn som
Charlie Norman, Putte Wickman, Georg Riedel och
Toots Thielemans. Alla Svabenbesökare i fjol minns
hennes magiska midnattskonsert tillsammans med
pianisten Mattias Algotsson. Hon har allt den här
tjejen. Kom och njut!
EST= Ewan Svensson – gitarr, Yasuhito Mori –
bas, Magnus Gran – trummor

Foto: Kristin Lidell

Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg,
Bollnäs folkhögskola
Foto: Patrik Cederman

www.lindapettersson.com

OBS! Förband 19:30

Alla konserter äger rum i Folkets Hus, Regnbågen.

Bollnäs Jazz Club fortsätter 25-årsfirandet!
Vi inbjuder till 8 konserter under 6 kvällar denna jubileumshöst.
Hjärtligt välkommen att lyssna på levande jazz i alla stilar!

Lör 14 okt
19:30

Hasselgårdstipendiet

I

år skall Hasselgårdstipendiet för första gången delas ut under denna festliga
kväll. Tidigare år har stipendiaten hyllats på Brotorgets scen, i samband med
övriga kulturpristagare. Nu blir det på jazzscenen som den lycklige får ta emot
äran och pengarna. Det ger extra glans åt det hela, jättekul tycker vi i BJC.
Stipendiatens namn är i skrivande stund en väl förborgad hemlighet och offentliggörs i slutet av september. Vi kan i alla fall utlova bra musik!
Traditionen och stadgarna för Hasselgårdsstipendiet säger att det också ska
bjudas musik av kända artister i toppklass. Kvällens huvudattraktion är en artist som
vi är mycket stolta och glada över att få presentera, nämligen Arne ”Dompan”
Domnérus. Han kan med
rätta kallas svensk jazzmusiks levande legend. Under
6 decennier har han gett
sina lyssnare många underbara musikupplevelser.
Åke Hasselgård var en
stor beundrare av Arne.
1944 skrev Simon Brehm och Åke tillsammans i Expressen.
Efter att ha hört Arne spela på Vinterpalatset blev deras kritik
förstås så lysande att han upptäcktes. När Åke gjorde lumpen var det just Arne som
efterträdde honom i Royal
Swingers. Vi skriver historia
här och välkomnar Arne
extra varmt denna kväll.
Med sig har han Kjell
Öhman – piano, Hans
Backenroth – bas, Jocke
Ekberg – trummor, samt
Klas Lindquist – altsax. Klas
är en klart lysande stjärna på
den unga generationens
Foto: Nilla Domnérus
jazzhimmel. Han har 2005
och i år kammat hem både
Huvudsponsor:
”Guldsaxen” (som delas ut
av Arne Domnérus) och Alice Babs stipendium.
Det här blir en ”guldkväll”!

Bollnäsbygdens
Kulturstiftelse

Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg,
Kulturskolan, Bollnäs folkhögskola

GUBB & Peter Asplund

Tis 24 okt
19:30

S

veriges bästa ungdomsstorband är utan tvekan GUBB. För
2:a gången tog de även i år hem segern. Fantastiskt kul!
Klart de ska få visa upp sig på hemmaplan. Bandet som
startade 1993 har spelat med många kända jazzsolister bl a
Magnus Lindgren, Mats Öberg, Putte Wickman och Jojje
Wadenius, allt under Bertil Fälts hängivna ledning.
Vi får höra den lysande trumpetaren Peter Asplund vid solistmicken. Peter är en högt respekterad musiker och medlem i flera
av Sveriges bästa band t ex Stockholm Jazz Orchestra. Han är
dessutom flitigt anlitad av många populärartister och en ständig
gästsolist i Bo Kaspers
Orkester. År 2004 fick
han Gyllene Skivan
för cd:n Lochiel´s
Warning. ”En fantastisk musiker som alltid
spelar rakt från hjärtat”.
Välkomna att höra
våra unga svenska
mästare i toppform!
Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg.

Planet Jazz

Tis 14 nov
20:00

E

n amerikanskt hårdsvängande sextett
innehållande unga,
välrenommerade musiker.
Energifyllda och spelsugna
kommer de till oss för att
underhålla både nya och
gamla jazzvänner.
Planet Jazz vill förmedla
bluesen och soulen i musiken
vilken, just som bandnamnet
speglar, är global och älskad
av jazzpublik världen över.
Med en välkänd och medryckande repertoar som förknippas med Miles Davis,
Cannonball Adderley och
John Coltrane är succén
given.
Sättning: Karl Olandersson – trumpet, Fredrik Kronkvist –
altsax, Mattias Carlsson – tenorsax, Martin Sjöstedt – piano,
Kenji Rabson – bas, Sebastian Voegler – trummor.

Hjärtligt välkomna!

Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg.

OBS! Förband 19:30

Lör 25 nov
21:00 insläpp 20:00

Roffe Wikström

Foto: Ivar Hagren

B

JC har som tradition att alltid avsluta året med en riktig bluesrökare. Så även i år. Vi är glada att presentera för
första gången i Bollnäs, Roffe Wikström & Blue Hammer. Wikström har länge varit ledande inom svensk
blues, och med sin hantering av elgitarren, sin kraftfulla röst, sina egna texter och låtar kan han snart jämföras
med de riktigt stora inom genren. Det lär bli ösigt och trivseltrångt i Regnbågen...

Blue Hammer är: Thomas Hammarlund – gitarr,
Erik Mossnelid – klaviaturer, Magnus Thorell –
trumpet, Kai Sundquist – sax, Tommy Cassemar –
bas, Micke Johansson – trummor.

Medarr: Kultur & fritid, Musik Gävleborg.

OBS tid och dag!

Alla konserter äger rum i Folkets Hus, Regnbågen.

Vi tackar våra sponsorer:
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