tis 10 sep kl 19.30

förband 19.00

WILLEMARK/KNUTSSON/ÖBERG

Helen Sung
Quintet
tisdag 24 sept

Höstpremiär med denna fantastiska trio och rosade albumet
Svenska låtar. ”Här får älskade visor som Den första gång jag
såg dig, Visa i vinden och Dansen på Sunnanö ny musikalisk skrud
och det kan sägas på en gång: trion förhåller sig fritt till förlagorna
och ger sin alldeles egna tolkning där såväl svensk folkmusik som
jazz inkorporeras … det klingande resultatet är fullständigt lysande!
Från det mest glimrande lyriska till brötigt och mustigt … Så otroligt
övertygande.” (Lagercrantz, Lira)
Lena Willemark sång/fiol, Jonas Knutsson saxofoner,
Mats Öberg klaviatur/munspel
Entré kontantkassa: 180, medlem 140, skolungdom 40 kr

tis 24 sep kl 19.30

förband 19.00

HELEN SUNG QUINTET

PROGRAM HÖSTEN 2019
Alla konserter på Kulturhuset

Innan Helen Sung upptäckte
jazzen var hon en prisbelönt
klassisk pianist. Nu är hon en
stigande stjärna på den internationella jazzscenen. Hon har
samarbetat med bl a Ron Carter
och Wayne Shorter. Nu på norrlandsturné med sin New Yorkbaserade supergrupp och nya
albumet Anthem For A New
Day. Vi får en medryckande och
intensiv upplevelse där hennes
genrebredd mixas.
Helen Sung piano/kompositör
Ingrid Jensen trumpet
John Ellis saxofon
Josh Ginsburg kontrabas
Terreon Gully trummor
I samarbete med Musik
Västernorrland
Entré kontantkassa: 180,
medlem 140, skolungdom 40 kr

sön 6 okt kl 15.00

SIMON SKOGH
Årets Hasselgårdstipendium går till
Simon Skogh född
och uppvuxen i Hertsjö,
Bollnäs. Musiken kom
naturligt via pappa
Anders Skogh och Simon har spelat och
skrivit musik ända sedan sju års ålder.
Motivering: Trombonisten/pianisten
Simon Skogh har under sin tid på
Kungliga Musikhögskolan utvecklats
till en mogen musiker och improvisatör
med strävan efter ett lustfyllt och ärligt
uttryck i sitt musicerande. Hans fantastiska spelteknik, genremässiga bredd och fina personlighet möjliggör en framtid med många intressanta uppdrag som instrumentalist
och bandledare.
Simon Skogh trombon/piano, Amalie Dahl altsax,
Ingrid Schyborger bas, Emma Lönnestål trummor

Eftermiddagen fortsätter med …

RIGMOR GUSTAFSSON
KVARTETT
Om nya albumet Come Home:
”Inom vokaljazzen har värmländskan redan en position som
leading lady på den nordiska och
europeiska kontinenten. Med sin
ordinarie pianotrio har Guldkatten-vinnaren åstadkommit, utan
att det blir det minsta tråkigt,
ett perfekt album vars 11 låtar
signalerar total närvaro och fulländat musicerande. Gustafssons
sångkonst är av den kalibern att
den läker sargade själar eller
förstärker existerande glädje …
Och hörnpelarna Östholm, Höper
och Montgomery vet precis hur
klanger och rytmer bäst framställs.” (Mats Hallberg, OJ)
Rigmor Gustafsson sång
Jonas Östholm piano
Martin Höper bas
Chris Montgomery trummor
Entré kontantkassa: 200,
medlem 160, skolungdom gratis

tis 22 okt kl 19.30

förband 19.00

AMONG LYNX

tis 26 nov kl 19.30

LISA GROTHERUS
Hösten 2018 släppte Lisa Grotherus sitt debutalbum Dekontee
som utsågs till årets bästa jazzskiva av musikmagasinet Lira.
Lisa är klarinettist och kompositör
samt skriver musik för radio, film
och teater. Med bakgrund inom
jazz, folk och improvisationsmusik
rör hon sig fritt mellan olika genrer
som artist och musiker. Genomarbetade kompositioner visar att
hon är en ny stark och unik kraft
att räkna med inom svensk jazz
och folkmusik.
Lisa Grotherus basklarinett/
klarinett/sång
Lisa Långbacka accordeon
Milton Öhrström piano
Oskar Schönning bas
Konrad Agnas trummor

2018 spelade Among Lynx på branschmässan Sweden Live och
tog landets arrangörer med storm. Under sommaren turnerades
det flitigt på festivaler och spelställen. Bandets vision är att utmana rådande fördomar i blues- och rockgenren och verka för en
mer jämställd musikscen med förnyelse och djup samt uppmuntra
kvinnliga musiker och publik att inspireras av genren. Bandet föddes ur passionen för bluesen. Med rå kaxighet spelar de efter devisen: tungt, svängigt och smutsigt. Nytt album i år - Movement.
Evami Ringqvist sång, Elin Öberg munspel, Moa Brandt gitarr,
Tove Brandt kontrabas, Amanda Savbrant trummor

förband 19.00

KATIE THIROUX TRIO

Om Katie Thiroux har Quincy Jones sagt: ”This is it”!
Los Angeles-baserade basisten och sångerskan har etablerat sig
som en av de mest efterfrågade musikerna idag. Med sitt unika
sätt att balansera krävande sång till virtuost kontrabasspel turnerar hon över världen. Hennes senaste album Off Beat tilldelades
både Best Album of 2018 samt Rising Star of 2018 & 2019 av
tidskriften Downbeat. ”Genuine artist like this don’t come along
everyday, so take note” (All about jazz)
Katie Thiroux kontrabas/sång, Martin Schack piano,
Matt Witek trummor
I samarbete med Musik Västernorrland
Entré kontantkassa: 180, medlem 140, skolungdom 40 kr

BARNJAZZ
Succén fortsätter!

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

Kom så svänger vi!
Lördag 9 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,
Kultur Gävleborg, Bollnäs folkhögskola

och våra sponsorer

Entré kontantkassa: 180, medlem
140, skolungdom 40 kr

Entré kontantkassa: 180, medlem 140, skolungdom 40 kr

tor 7 nov kl 19.30

förband 19.00

JAZZ-BIO

tor 3 okt

JAZZ-BIO

tor 31 okt

Bollnäs Filmklubb, Röda Kvarn i samarr med BJC.
Kl 19.00 MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL
Den intima dokumentären om en av jazzens absoluta mästare.
Trumpetare, innovatör, kontroversiell, elegant och genialisk.
Elever från Folkhögskolan spelar från kl 18.15.
Mot uppvisande av medlemskort går BJC-medlem in för 60 kr.

Kilafors Biografteater visar två filmer i samarr med BJC.
Kl 19.00 Ella Fitzgerald: Just One Of Those Things
Med snygga arkivbilder och Ellas fantastiska musik ger filmen en
inblick i ikonens karriär och samhällets utmaningar under samma tid.
Kl 21.00 Blue Note Records: Beyond The Notes
Det legendariska skivbolaget firar 80 år och denna prisbelönta film
visar bolagets fantastiska musikhistoria.
Duon Gitarrkul underhåller före filmerna och det finns Filmfest-fika.
Mot uppvisande av medlemskort får BJC-medlem 40 kr rabatt vid köp i
kassan. Medlem kan även förboka biljett via bollnasjazzclub@telia.com

FRANSKA TRION

tis 5 nov kl 19.30

Kultförklarat band! Deras personliga
prägel lyfter fram något alldeles
allmängiltigt och blir därför också
väldigt drabbande. ”Franska Trion
är helt unika i Sveriges musikliv
och kanske världens.” Arrangör:
Kulturhuset. Plats: Stormaresalen.
Biljetter inkl serv avg: 195 kr,
BJC-medlem 145 kr, studerande 80 kr, fri entré för skolungdom upp
till 19 år, biljett erfordras och hämtas i Kulturhusets reception.
Förköp: bollnas.se/biljetter & Kulturhusets reception.

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: 076-7627604
Hemsida: bollnasjazzclub.se

Guld 2015

