tis 29 jan kl 19.30
Marius Neset
Quintet
19 mars

förband 19.00

AMANDA GINSBURG

Sedan Amanda Ginsburg för ett år sedan debuterade med sin
musik på albumet Jag har funderat på en sak har hon mottagit
bl a Olle Adolphsonstipendiet, Skaps Jazzpris, Stimstipendium och
(i skrivande stund) Grammisnominerats! Hon har setts och hörts på
STV i Allsång på Skansen och Gokväll. Nils Landgren om Amanda
”Jag slogs av hennes totala närvaro, chosefria sångsätt och självklara musikalitet. Hon är en riktig stjärna.”
Amanda Ginsburg sång, Joel Karlsson tenorsax, Filip Ekestubbe
piano/dragspel, Ludvig Eriksson bas, Ludwig Gustavsson trummor

BARITONE RAPHSODY
Joan Chamorro från
Barcelona är en strålande
barytonsaxofonist tillika
musikalisk ledare för detta
spansk/svenska projekt.
I spännande arrangemang
får vi höra musik av Gerry
Mulligan, Pepper Adams,
Lars Gullin, Harry Carney
m fl. En resa med barytonsaxofonen och dess utövare i fokus. Från världskända ungdomsbandet
Sant Andreu Jazz Band
som Joan leder har han tagit med sig två talangfulla unga musiker
på trumpet och trombon. Hela mäktiga bandet …
Joan Mar Sauqué trumpet, Joan Codina trombon, Fredrik
Carlqvist tenorsax, Joan Chamorro barytonsax, Fredrik Lindborg
barytonsax/basklarinett, Daniel Tilling piano, Martin Sjöstedt bas,
Daniel Fredriksson trummor
I samarbete med Musik Västernorrland
Entré kontantkassa: 160, medlem 120, skolungdom 40 kr

tis 12 feb kl 19.30

tis 12 mars kl 19.30

förband 19.00

Grammisnominerad!

Alla konserter på Kulturhuset

förband 19.00

Entré kontantkassa: 160, medlem 120, skolungdom 40 kr

GEORG RIEDEL

PROGRAM VÅREN 2019

tor 28 feb kl 19.30

I hela sitt liv har Georg Riedel komponerat melodier, vare sig han
gjort jazzmusik eller odödliga barnvisor. Vid 84 års ålder upplever
Georg inte att musiken håller på att sina, snarare tvärt om, vilket
resulterat i att han nu tillsammans med fem av våra främsta musiker
ger ut albumet Secret Song med ny instrumentell jazz. Komponerande kräver daglig koncentration men så värst mycket svårare än
så verkar det inte vara… hittills har jag inte märkt att det tagit slut,
snarare att jag kommit på mer och mer, jag är t o m förvånad själv.”
Fredrik Ljungkvist klarinett/sopran-tenorsax, Mattias Ståhl
vibrafon, Adam Forkelid piano, Pär-Ola Landin bas, Jon Fält
trummor, Georg Riedel presentatör och ledare
Entré kontantkassa: 180, medlem 140, skolungdom 40 kr

Arr: Kulturhuset

FRANSKA TRION

Franska Trion - kultförklarat band som bildades 2002 och som
sakta men säkert fått en allt större publik. Deras nyss utgivna
nionde skiva Blod på våra händer är enligt många deras starkaste hittills. Live-framträdandena har en intensitet och närvaro
som inte liknar något annat. Drabbande!
Matti Ollikainen sång/piano/text och musik, Viktor Turegård bas,
Thommy Larsson trummor
Arr: Kulturhuset
Biljetter 195 kr, medlem i BJC 145 kr, studerande 80 kr,
fri entré för skolungdom upp till 19 år. Priser inkl serviceavg.
Förköp: www.bollnas.se/biljetter & Kulturhusets reception.
Medlem i BJC har även rabatterat pris på Kulturhusets bluesevenemang:
Devon Gilfillian 20 feb och Bror Gunnar Jansson 5 april.
Mer info på www.bollnas.se/kulturhuset.

tis 19 mars kl 19.30

förband 19.00

MARIUS NESET

Marius Neset har besökt BJC
tidigare med hyllade gruppen
JazzKamikaze. Idag är han
en av de mest uppskattade
jazzmusikerna i Europa och ingår i ledande skivbolaget ACT:s
artiststall där bl a EST var en
mycket framgångsrik grupp.
I höstas kunde vi se Marius på
SVT i en hyllningskonsert till
Esbjörn Svensson. På denna
Sverigeturné presenterar Marius
sin nyskrivna musik med sitt
eget band. En kväll med fem
internationella toppmusiker!
Marius Neset sax (NO)
Jim Hart vibrafon/marimba (GB)
Ivo Neame piano (GB)
Michael Janisch bas (USA)

Anton Eger trummor (NO)
I samarbete med Musik
Västernorrland

Entré kontantkassa: 160,
medl 120, skolungdom 40 kr

tis 2 april kl 19.30

förband 19.00

OPEN TRIO

tis 16 apr kl 19.30

förband 19.00

THOMAS BACKMAN

BarnJazz på Bibblan
Succén fortsätter! Kom så svänger vi!
Lördag 9 mars kl 12.00

Elever från Folkhögskolan

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

Fri entré!
Thomas Backman har under många år hörts som sideman i
olika sammanhang bl a hos Sarah & Georg Riedel, Maia Hirasawa,
Paavo, Klabbes Bank m fl. 2016 satte Thomas ihop sitt eget band
med några av sina favoritmusiker och tunga namn på den svenska
musikscenen. Debutalbumet Did You Have A Good Day, David?
släpptes 2018. Musiken kombinerar element från såväl bebop, frijazz som från hiphop, indiepop och kammarmusik. Starka låtar
och arrangemang i samspel med en spännande ljudbild.
Thomas Backman saxofoner/klarinett/basklarinett, Josefine
Lindstrand sång/keyboards/piano, Oskar Schönning bas/gitarr,
Julia Schabbauer trummor/sång/keyboard

Varmt tack till våra medarrangörer
Bollnäs kommun Kulturenheten
Kultur Gävleborg, Bollnäs folkhögskola

och våra sponsorer

Entré kontantkassa: 160, medlem 120, skolungdom 40 kr

tis 7 maj kl 19.30

Kilafors

förband 19.00

META ROOS
Bollnäs Jazz Club - info
Biljetter säljs i kontantkassa vid entrén
Swish går också bra

Joakim Simonssons Open Trio har spelat ihop sedan tidigt
2000-tal och deras musik finns ute på fyra skivor där Joakim
själv, med några få undantag, står för kompositionerna. På det
senaste albumet Heal The World är det liksom tidigare sökandet
efter den nära, avklädda och intima musiken som är drivkraften i
gruppens skapande. Som OJ skriver ”När helst deras eftertänksamma, kärleksfulla och aningen Paul Bley-minnande toner når
ens hörselgångar så växer man helt enkelt lite som människa.”
Joakim Simonsson piano, Pär-Ola Landin bas, Daniel Olsson
trummor
Entré kontantkassa: 160, medlem 120, skolungdom 40 kr

Vårsäsongen avslutas på topp med 2018 års Jan Johanssonstipendiat! Mångsidiga jazzsångerskan och revyartisten Meta
Roos har turnerat runt om i landet med sitt hyllade program
Meta sings Ella. En konsert där hon lyhört tolkar Fitzgeralds
låtskatt samt bjuder på berättelser ur hennes liv. Likt Ella kallar
sig Meta autodidakt och kanske är det en bidragande orsak till
hennes träffsäkra och personliga tolkningar av Fitzgerald, både
live och på skiva. Naturlig musikalitet och scenglädje!
Meta Roos sång, Mikael Skoglund piano, Jan Ottesen gitarr,
Hans Backenroth bas, Joakim Ekberg trummor
Entré kontantkassa: 180, medlem 140, 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

