
Verksamhetsberättelse för Bollnäs Jazz Club år 2013

Bollnäs Årets Jazzkommun 2013
”Ett stort och brett konsertutbud med hög kvalitet i regi av Bollnäs Jazz Club och en 
kommun som satsar på musik, främst för sina unga medborgare. Detta är skälet till 
att Riksförbundet Svensk Jazz beslutat utse Bollnäs till Årets Jazzkommun 2013.”

Styrelsen under året

Ordförande  Ewa Olofsson Lindblom

Vice ordförande Lilian Henriksson

Sekreterare  Nils-Ola Bäckström

Kassör  Anders Lindblom

Övriga  Gun-Inger Frammin, Johan Käck, Inger Öberg och                                      
  Karl Ridderström  

Suppleanter  Kari Sjöstrand och Torbjörn Algotsson

Revisor  Olle Åsberg, revisorsuppleanter Liselott och Per Öhlén 

Föreningen har haft 6 styrelsemöten, arrangerat 17 konserter, varit medarrangör under 
JazzFestBollnäs samt anordnat Barnjazz på biblioteket.

22/1 Ordföranden i Svensk Jazz Bengt Säve-Söderbergh överlämnade utmärkelsen Årets 
Jazzkommun 2013 till Bollnäs kommun och Bollnäs Jazz Club. Även Musik Gävleborg/Neta 
Norén gratulerade oss med blommor och fina ord. Konsert med Elin Larsson Group och 
release av tredje cd:n Growing Up. Vital ung svensk jazz av idag! 

5/2 Att The Beginners are no beginners stod helt klart efter kvällens mycket uppskattade 
konsert. Fräscht!

15/2 Jazzfest med Simon Says och Belles & Gubbs med efterföljande jam under ledning 
av Joakim Simonsson. En riktigt trivsam kväll!

27/2 Finstämd musik av bl.a. Gullin med Silhouette. Så vackert så!

12/3 Classic Jazz Quartet – Isabella Lundgren. Jazzpärlor med innerlighet och kärlek. 
Många vackra toner! Förband: Oxytocin.

26/3 Amanda Sedgwick Quartet. Hög standard hos alla i bandet. Grymt! Förband: Janavi.

16/4 Shai Maestro Trio  !!!!!!!!!!

19 - 21/4 Jazzriksdag i Malmö. BJC representerades av vår ordförande och kassör. Vid en 
trevlig prisceremoni fick vi återigen motta diplom och blommor som Årets Jazzkommun 
2013. Vid den årliga kulturprisutdelningen på Brotorget i början på juni överlämnades 
diplomet vidare (eftersom BJC redan fått ett den 22/1) till kommunalrådet Mari Centerwall. 

7/5 Orion. Värdig avslutning på våren. En överraskning! Förband: Scotty doesn’t know.



16/6 Musik vid Ljusnan i samarbete med Kilafors Kammarmusikförening KIKA. Konsert 
i Segersta nyrenoverade kyrka med Lena Swanberg, Linus Lindblom, Joakim Simonsson 
och Svante Söderqvist. En stor publik njöt av en fantastiskt fin konsert. Och med fri entré 
tack vare stöd från Norlanders donationsstiftelser.

3/9 Det kan inte gå snett om hösten startar med Trinity. Vilken upptakt! Förband: Morning 
Beans.

17/9 Anneli Evaldsson Quartet feat Peter Asplund. Härligt med musik som vi hört och så 
proffsigt framfört! Förband: Aristocats.

5/10 Hasselgårdtribut- stipendieutdelning. Årets stipendiat gitarristen Joel Svensson 
mottog priset ur tidigare statsminister Ingvar Carlssons hand och visade sedan tillsammans 
med band varför han är en värdig pristagare. Sandviken Big Band med Krister Andersson 
som virtuos klarinettsolist avslutade kvällen med en härlig konsert i Hasselgårds anda.

16/10 Bollnäs dansar denna kväll till outtröttliga JUMP4JOY. Hög Puls! Svettigt! och Roligt!

2/11 Den årliga Filmfesten arrangerades i år av Kilafors Biografteaterförening under hela 
höstlovsveckan. BJC var medarrangör till Jazzlördagen. Det blev en välbesökt och trevlig em 
- kväll. Jonas Sima visade två av sina filmer, Åke Hasselgård Story och Filmen om Nalen. På 
kvällen visades höstens stora svenska filmsnackis Moniza Z. Däremellan kunde vi njuta av 
livejazz med Jazzbag.

5/11 Open Trio bjöd in till skivrelease av plattan Dinosaurs. Tre skickliga musiker varav två 
Per-Ola Landin och Joakim Simonsson från Bollnästrakten bjöd på en stämningsfull kväll 
med fina soloinslag. Förband: Joel Selsfors trio.

16/11 Barnjazz på biblan med Lasse-Majas Bananbyrå. Engagerande, välbesökt och 
uppskattat!

19/11 Nina Ramsby & Ludvig Berghe Trio. En kväll där Nina lyckades beröra de allra 
flesta. ”Fantastiskt”! ”Nä nu går jag hem”! Förband: Lina Nyberg Project. 

Vi vill också passa på att tacka ”Folkis” för de under året otroligt duktiga förbanden. 

Att under året fått jobba med utmärkelsen Bollnäs Årets Jazzkommun 2013 har varit 
otroligt inspirerande. Naturligtvis kommer vi arbeta för att Bollnäs jazzpublik också 
fortsättningsvis ska få ta del av det breda och högkvalitativa jazzutbud som Sverige erbjuder 
idag. 

Avslutningsvis tackar vi alla sponsorer, medarrangörer, publik och alla medlemmar för 
jazzåret 2013. 

Jazzmusik är som bäst live. Tack för ert stöd och intresse!

Titta gärna in på vår hemsida och facebooksida som vi kontinuerligt uppdaterar.

För Bollnäs Jazz Club  N-Ola Bäckström, sekr.


