BURN
30 januari

tis 30 jan kl 19.30

tis 27 feb kl 19.30

BURN

ELMQUIST/KALLERDAHL KOMBO

förband 19.00

Internationell supergrupp på norrlandsturné! Sex ypperliga instrumentalister och komponister från sex länder - Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Sydafrika. Var och en leder de egna projekt, samtidigt som alla är aktiva i olika internationella grupperingar.
Hildegunn Oiseth trumpet/bockhorn, Shannon Mowday saxofoner, Karin Hammar trombon, Sandra Hempel gitarr, Ida Gormsen
elbas, Julie Saury trummor. I samarbete med Musik Västernorrland.

Hanna Elmquist har i snart tio år vandrat sin egen väg i jazzsverige. Hon har gjort en skiva med standards, en på svenska och
flera med eget material. Samtliga med fint mottagande. ”Jazzsång som går in i hjärtat” (HN) I höstas kom det senaste alstret
Karneval. Tillsammans med pianisten Fabian Kallerdahl tolkar
hon hitsen ur den stora popvärlden. Choen, Dylan, Rihanna, Björk
m fl görs till fantasifull och kreativt svängande jazz. Spännande!
Hanna Elmquist sång, Fabian Kallerdahl piano, Pär-Ola
Landin bas, Daniel Fredriksson trummor

Entré kontantkassa: 160, medlem 120, skolungdom 40 kr

Entré kontantkassa: 160, medlem 120, skolungdom 40 kr

tis 13 feb kl 19.30

tis 13 mars kl 19.30

förband 19.00

AGNAS BROS.
Smygrelease!

PROGRAM VÅREN 2018
Alla konserter på kulturhuset

förband 19.00

De fyra unga bröderna Agnas i Agnas Bros. är en kritikerrosad
och prisbelönt kvartett som spelat ihop som grupp i 13 år! Nu i vår
släpper de sitt tredje album Lycka till med musiken med smygrelease hos oss. Under de senaste åren och efter föregående album
Polygon har bröderna turnerat i Tyskland och runt om i Sverige.
De har bl a samarbetat med Nils Landgren och våren 2015 kontaktade gitarrlegenden Pat Matheny Mauritz och Konrad för en konsert på Uppsala internationella gitarrfestival.
Max piano, Kasper gitarr, Mauritz bas, Konrad trummor
Entré kontantkassa: 160, medlem 120, skolungdom gratis

förband 19.00

ANDY PFEILER
Dags att presentera en funkig
akt på jazzscenen - Andy Pfeiler
medlem i Nils Landgren Funk Unit.
Den stockholmsbaserade gitarristen och sångaren är en av landets
mest efterfrågade live- och studiomusiker. Hans nya femte skiva i
eget namn Brain Boogie är en
hyllning till funken samtidigt som
den textmässigt ifrågasätter vår
samtid med en önskan att bidra
till en positiv utveckling. Som skivtiteln antyder finns lite för hjärta,
hjärna och fötter. Dansant funkigt
och med drivande gitarrspel och
skön soulsång.
Andy Pfeiler sång/gitarr
Petter Bergander keyboards
Thobias Gabrielson bas/kör
Tobias Tagesson trummor
Entré kontantkassa: 180, medlem
140, skolungdom 40 kr

tis 27 mars kl 19.30

förband 19.00

NILS JANSON

Nils Janson - prisad trumpetare och kompositör från
Sandviken. Förutom egna
grupper spelar Nils i våra
bästa storband och är även
flitigt anlitad i rock- och popsvängen. Han har turnerat i
nästan hela Europa, i USA,
Sydafrika, Sydamerika,
Ryssland och Asien.
Alloy Nils senaste och starkaste skiva i eget namn består av rytmiskt sofistikerad
melodisk jazz med influenser från den amerikanska
och svenska jazztraditionen.
Nils Janson trumpet
Jonas Östholm piano
Pär-Ola Landin bas
Sebastian Ågren trummor

Entré kontantkassa: 160,
medlem 120, skolungd 40 kr

tor 12 april kl 19.30

förband 19.00

SINNE EEG

Sinne Eeg är en av Skandinaviens mest framstående
jazzsångerskor. I hemlandet
Danmark har hon gett ut ett
flertal hyllade album och hon
har också gjort sig ett namn
runt om i Europa, Japan,
Kina och USA. Sinne har
mottagit en lång rad fina
utmärkelser, bl a 4 Danish
Music Awards för Best Vocal
Jazz, DR P2 Jazz Prize, Ben
Webster Prize, samt förnämliga Academie du Jazz.
Sinne Eeg sång
Jacob Christoffersen piano
Lennart Ginman bas
Zoltan Csörsz trummor

I samarbete med Musik
Västernorrland
Entré kontantkassa: 160,
medlem 120, skolungd 40 kr

sön 15 apr kl 16.00
Bengtsson, Algotsson & Söderqvist
möter Sofia Vokalensemble

BarnJazz på Bibblan
Succén fortsätter! Kom så svänger vi!
Lördag 28 april kl 12.00

Elever från Folkhögskolans jazzlinje
ger en liten föreställning för barn upp till 7 år
Ingår i Familjelördagarna så medföljande vuxna
är också välkomna till en mysig stund

En färgstark konsert i gränslandet mellan jazz, klassisk musik och
folkmusik. Margareta Bengtsson var under 22 år medlem i sånggruppen The Real Group. Jazzpianisten Mathias Algotsson har
flera gånger gästat BJC. Kilaforssonen Svante Söderqvist är en
flitigt anlitad basist som spelar med många ur den svenska jazzeliten. Sofia Vokalensemble med hemvist i Sofia kyrka i Stockholm kännetecknas av en varm, lyrisk svensk körklang och en
scenisk närvaro som har räckt långt i internationella tävlingar.

Fri entré!

Varmt tack till våra medarrangörer
Bollnäs kommun Kulturenheten
Kulturutveckling-Region Gävleborg
Bollnäs folkhögskola

och våra sponsorer

Arrangör: Bollnäs Kulturhus. Medarrangörer Bollnäs Jazz Club och Kilafors
Kammarmusikförening. Biljetter: www.bollnas.se/biljetter, Kulturhusets
reception eller 1 tim före konserten. Priser inkl serviceavg: 250 kr, medlem
i BJC eller KIKA 150 kr, studerande 80 kr. Fri entré för skolungdom upp till 19
år. Biljett erfordras och hämtas i Kulturhusets reception eller i biljettkassan
på speldagen med reservation för slutsålt.

tis 24 apr kl 19.30

Kilafors

förband 19.00

BLUES TRANSFUSION
feat. ANNA SAHLENE

Bollnäs Jazz Club - info
Biljetter säljs i kontantkassa vid entrén
Swish går också bra
Inget förköp (undantag 15 april)

I Blues Transfusion (ett av landets
svängigaste band) söker Håkan
Broström rötterna i 60-talets orgeljazz och hardbop tillsammans med
bluesgitarr-nestorn Max Schultz och den drivne trumslagaren
Chris Montgomery samt det unga stjärnskottet Leo Lindberg
på orgel. Det blir orgeldriven själfull blues uppblandat med hardbopens flyhänta improvisationer. Bandet toppas med Anna Sahlene
som är en suverän sångerska och karismatisk scenpersonlighet.
Ett spännande möte som du inte får missa!
Anna Sahlene sång, Håkan Broström sax, Max Schultz gitarr,
Leo Lindberg orgel, Chris Montgomery trummor
Entré kontantkassa: 160, medlem 120, skolungdom 40 kr

Medlemsavgift/år: 200 kr/pers, 300 kr/familj
Betalas in på bankgiro 105-9716
Kontakt: bollnasjazzclub@telia.com
Tel: 0278-650639, 076-7627604
Hemsida: bollnasjazzclub.se

Guld 2015

