Viktoria Tolstoy
onsdag 19 sept

BJC HÖSTEN 2018
onsdag 19 sept Viktoria Tolstoy
söndag 30 sept Hasselgårdtributen

Felisia Westberg 5 och Sisters of Jazz
tisdag 9 okt Toresson/Lindblom Quintet
tisdag 23 okt Karl Olandersson
lördag 10 nov Barnjazz på Bibblan
tisdag 13 nov Ali Djeridi 4
tisdag 27 nov Ida Bang & The Blue Tears

Varmt välkommen!

ons 19 sep kl 19.30

förband 19.00

VIKTORIA TOLSTOY

sön 30 sep kl 15.00

FELISIA
WESTBERG 5
Årets Hasselgårdstipendium går till
Felisia Westberg
från Gävle.
Motivering: Som den
multibegåvade jazzmusiker Felisia är, står
hon främst som basist för ryggraden i
många konstellationer inom flera olika
genrer. Hon sjunger och komponerar med
samma naturliga entusiasm och ser sin
framtid i branschen även som producent
av sin egen musik. Hennes driv och musikaliska energi imponerar och inspirerar.”
Felisia Westberg 5 är ett band som är ”up and coming” på den
svenska jazzscenen med melodisk musik skriven av bandledaren.
”FW 5 visar sig vara ett stort utropstecken, ett av festivalens största
fynd. Westbergs låtar är på hög nivå, utforskar i kulörta färger
sådant som ECM-jazz, fusion och folkmusik. Spana in detta gäng!”
(Orkester Journalen)
Felisia Westberg bas/sång, Terese Lien Evenstad fiol,
Oskar Sundbaum tenorsax, Johan Ekeberg gitarr,
Andreas Pettersson trummor

Eftermiddagen forsätter med …

SISTERS OF JAZZ

PROGRAM HÖSTEN 2018
Alla konserter på Kulturhuset

Att få välkomna Viktoria Tolstoy känns stort, det var hela 15 år
sedan hon gästade BJC. Nu räknas hon som en av de största sångerskor vi har. Hennes röst utmärker sig - dynamisk, vibrerande och
jordnära. Jazzsverige lovsjunger hennes förmåga att behärska olika
nyanser och stilar. Hon gör succé på skiva, tv och turnéer i Skandinavien, Europa och hela världen! Till oss kommer hon i sällskap av
Krister Jonsson - en oförställd gitarrist med känsla för både det finstämda och det sträva. Två fenomenala musiker som tänjer gränser
och skapar en positiv och generös atmosfär. Vilken premiär!
Viktoria Tolstoy sång, Krister Jonsson gitarr
Entré kontantkassa: 180, medlem 140, skolungdom 40 kr

”It’s All About the Ladies”
är en hyllning till jazzens
gömda, glömda kvinnliga
instrumentalister, kompositörer och textförfattare
som kanske inte riktigt fått
det rampljus de förtjänat
under sin levnadstid; Mary
Lou Williams, Kay Swift,
Nancy Hamilton, Dorothy
Fields, Marian McPartland,
Peggy Lee m fl. Många av
dem viktiga stilbildare som
banat väg för andra och
varit mentorer för flera av
de jazzikoner vi idag anser vara jazzens förebilder som Miles Davis,
Dizzy Gillespie m fl.
Anna Pauline Andersson sång, Pernille Bévort tenorsax, Lis
Wessberg trombon, Catrine Ullerup Frölund piano, Ida Hvid bas,
Maria Dahlin trummor
Entré kontantkassa: 200, medlem 160, skolungdom gratis

tis 9 okt kl 19.30

förband 19.00

TORESSON/LINDBLOM QUINTET

Tenor-battle med superkomp! De välmeriterade saxofonisterna
Klas Toresson och Linus Lindblom tar sig an musik förknippad
med saxhjältar som Coleman Hawkins, Lester Young, Charlie
Parker och John Coltrane. Svängigt och lyhört kastar de sig ut
bland kända och odödliga melodier. Vi hade glädjen att höra bandet hos Borlänge Jazzklubb i början av året och fick en härlig upplevelse. Nu är det Bollnäs-publikens tur. Så håll till godo!
Klas Toresson saxofon, Linus Lindblom saxofon, Leo Lindberg
piano, Arvid Jullander bas, Moussa Fadera trummor
Entré kontantkassa: 160, medlem 120, skolungdom 40 kr

tis 23 okt kl 19.30

förband 19.00

KARL OLANDERSSON
Trumpetaren Karl Olandersson
är känd från många olika sammanhang och har en vid erfarenhetsram att falla tillbaka på.
Såväl klassisk swing, storband
som svettig funk är genrer han
ständigt återvänder till. På nya
skivan Simple as that är det
jazz med rötter djupt ner i jazzhistorien, med förgreningar mot
swingen såväl som cool jazz i
egna kompositioner och kända
standards. Till lyxen hör trumpetens ymniga spel i olika stilar
och med olika sound. En fröjd
att ta del av!
Karl Olandersson trumpet
Magnus Hjorth piano
Martin Sjöstedt bas
Daniel Fredriksson trummor
Entré kontantkassa: 160, medlem
120, skolungdom 40 kr

tis 13 nov kl 19.30

förband 19.00

ALI DJERIDI 4
Denna supergrupp bildades 2016
av Ali Djeridi och inkluderar tre
legender inom svenskt jazzliv.
Krister Andersson mottagare av
utmärkelsen Gyllene Skivan ett
flertal gånger. Lars Jansson flitigt
turnerande med sin trio och som
frilans i Europa och Asien. Palle
Danielsson en av landets mest
kända jazzmusiker internationellt.
Tillsammans bjuder de på härlig
jazz med rötterna i 60-talet, med
musik skriven av Gershwin och
andra amerikanska kompositörer
samt ny musik från Djeridi och
Jansson. Missa inte!
Krister Andersson sax/klarinett
Lars Jansson piano
Palle Danielsson bas
Ali Djeridi trummor

BARNJAZZ
Succén fortsätter!

BARNJAZZ PÅ BIBBLAN
Elever från folkhögskolan
ger en föreställning för de små

Kom så svänger vi!
Lördag 10 nov kl 12.00
Ingår i Familjelördagarna så medföljande vuxna
är också välkomna till en mysig stund
Fri entré!

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

och våra sponsorer

Entré kontantkassa: 160, medlem
120, skolungdom 40 kr

tis 27 nov kl 19.30

förband 19.00

IDA BANG & THE
BLUE TEARS

Kritikerrosade
och prisbelönta
Ida Bang &
The Blue Tears
har sedan sin
första spelning
sommaren 2013
turnerat flitigt
med fullängsdsalbum och EP i
bagaget. Efter
flera fantastiska
recensioner av
både live-show
och album beskrivs de som ett välbehövligt nytt och nytänkande
retro-/americana-band med skickliga musiker och eget sound,
med stor respekt för bluesens rötter. Nu firas fem år med en ny
inspelning. Bandledare Bang startade, och är medlem i, Ladies
Got The Blues som gjorde succé hos oss hösten 2015.
Ida Bang sång, John Bernström gitarr, Leo Henriksson gitarr,
Patrik Engström bas, Leo Sund trummor
Entré kontantkassa: 180, medlem 140, skolungdom 40 kr

Bollnäs Jazz Club - info
Biljetter säljs i kontantkassa vid entrén, inget förköp.
Swish går också bra!

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
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