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Kurt Rosenwinkel 
10 mars

Svante Söderqvist har  
under sina drygt 15 år som 
professionell musiker gjort  
sig känd som en av landets  
främsta jazzbasister. Han 
har samarbetat med Rigmor 
Gustafsson, Carin Lundin,  
Nils Landgren, Claes Janson, 
Klas Lindquist m fl.  
Nu äntligen skivdebuterar 
han i eget namn, Svante  
Söderqvist - Arrival. Den 
egenkomponerade musiken 
är personlig, melodisk och 
rytmisk med element från 
jazz, folk och klassiskt. 
Svante Söderqvist kontra- 
bas/cello/sång 
Adam Forkelid piano 
Jonas Bäckman trummor

Entré kontantkassa: 180, 
medlem 140, skolungd 40 kr

Så kul att få öppna vår- 
säsongen med Kristin 
Amparo och nya akten 
Amparo y Las Flores. 
Vi reser djupt in i de  
svenska skogarna, till  
varma nätter i Havanna. 
Berättelser som står i  
centrum av musiken.  
Leken och mötet mellan  
musiker och samtalet  
med publiken skapar en 
intim varm stämning. 
Musiken är rytmisk och 
luftig, varm, hoppfull  
och melankolisk. 
Kristin Amparo sång/ 
gitarr, Nils Kakoseos 
gitarr/kör, Love Örsan 
bas/kör, Christopher 
Cantillo trummor/slagverk/kör  
Entré kontantkassa: 180 kr, medlem 140 kr, skolungdom gratis

tis 10 mars kl 19.30  
KURT ROSENWINKEL

tis 11 feb kl 19.30 
THE FLYING ANANAS BANANAS

tis 28 jan kl 19.30 

KRISTIN AMPARO
 förband 19.00 tis 25 feb kl 19.30 

SVANTE SÖDERQVIST TRIO

 förband 19.00

 förband 19.00

När Hacke Björksten bildade en septett 1958 fick Jan Johansson 
uppdraget att skriva för bandet. Jans debut som arrangör! Bandet 
tillhörde Nalens fasta orkestrar. En LP I lur och dur spelades in  
1972. Söderhamnssonen Thomas Jutterström (Jan Johansson- 
stipendiat 2001) fick låna originalnoterna av Hacke för att till Jans 
minne framföra musiken vid Världsarvsjazzen 2018. Ett enastående 
kulturarv och tidsdokument som vi nu får återuppleva tillsammans 
med dessa fantastiska musiker…  
Karl Olandersson trumpet, Linus Lindblom altsax/klarinett,  
Krister Andersson tenorsax/klarinett, Staffan Findin trombon,  
Fredrik Lindborg barytonsax, Martin Sjöstedt bas, Rasmus Blixt 
trummor, Thomas Jutterström konstnärlig ledare/piano 
Entré kontantkassa: 180, medlem 140, skolungdom 40 kr     

Celebert besök på BJC! Kurt Rosenwinkel Standards Trio.   
Delikat triojazz på högsta internationella nivå. Rosenwinkel är 
formad inom den rika och djupa jazztraditionen och har som  
ingen annan gitarrist utvecklat jazzgitarrspelet till nya höjder.  
Under sin hittills 25-åriga karriär har han en imponerande merit- 
lista på samarbetspartners: Brad Meldau, Brian Blade, Jushua 
Redman, Chris Potter, Mark Turner, Paul Motian, Gary Burton m fl. 
Kurt Rosenwinkel (USA) gitarr, Dario Deidda (Italien) elbas, 
Mark Whitfield Jr (USA) trummor       
I samarbete med Musik Västernorrland 
Entré kontantkassa: 180, medlem 140, skolungdom 40 kr 

 förband 19.00

Norrlands- 
release!



Varmt tack till våra medarrangörer 
Bollnäs kommun Kulturenheten, 

Kultur Gävleborg, Bollnäs folkhögskola 

och våra sponsorer

Kritikerrosade Hannah Svensson har med fem album etablerat  
sig som en av våra mest uppskattade jazzsångerskor. Hon har 
hörts i många olika sammanhang i Sverige och internationellt  
bl a på London Jazzfestival. Nya albumet Places and Dreams  
som fått fina recensioner innehåller nykomponerad musik av  
Hannah blandat med en och annan låtskatt ur den amerikanska 
sångboken. ”Hannah Svenssons vokala förmåga och tajming är 
uppenbar från första till sista tonen” (OJ). ”Svensson has develo- 
ped a magnetic stage presence” (Jazz Journal). 
Hannah Svensson sång, Jan Lundgren piano, Ewan Svensson 
gitarr, Matz Nilsson bas, Zoltan Czörsz trummor    
Entré kontantkassa: 180, medlem 140, skolungdom 40 kr             

       

Kilafors

tis 5 maj kl 19.30 
HANNAH SVENSSON GROUP

  förband 19.00

Guld 2015

Succén fortsätter! Kom så svänger vi! 
Lördag 14 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!

BarnJazz på Bibblantis 21 apr kl 19.30 
THE HEBBE SISTERS
Emile, Josefine, 
Maria Hebbe -  
tre välsjungande  
systrar med för- 
kärlek för swing- 
musiken. Trion 
levererar högklas- 
sig underhållning 
med härlig energi 
och träffsäker  
stämsång. De har  
medverkat vid  
flera internatio- 
nella jazzfestivaler  
och är nyligen hemkomna från sin nionde turné i Schweiz. De 
väletablerade jazzmusikerna i Jan Adefelt Swingtime Trio 
garanterar det absolut svängande kompet. Skarpt läge att ta  
med dansskorna alltså! 
Emile, Josefine, Maria Hebbe sång, Stefan Gustafson piano, 
Jan Adefelt bas, Bengt Stark trummor 
Entré kontantkassa: 180, medlem 140, skolungdom 40 kr 

Bollnäs Jazz Club - info 
Biljetter säljs i kontant/swishkassa vid entrén till  

Stormaresalen, med undantag 7 april 

Medlemsavgift/år: 200 kr/pers, 300 kr/familj 
Betalas in på bankgiro 105-9716 

Kontakt: bollnasjazzclub@telia.com 
Tel: 076-7627604 

Hemsida: bollnasjazzclub.se 

  förband 19.00

 förband 19.00

 förband 19.00

tis 7 april kl 19.30 
ISABELLA LUNDGREN
Isabella Lundgren har släppt tre  
kritikerrosade album i Sverige och 
fyra i Japan. Hon har genom åren 
belönats med bl a OJ:s Gyllene  
skivan och P2 Jazzkatten som  
Årets musiker. Nu är hon aktuell  
med albumet Out of the Bell Jar 
där hon tolkar Bob Dylan.  
Albumet är nominerat för en  
Grammis som Årets jazz 2020. 
”Det Robert Zimmerman gett mig 
och som jag nu vill ge dig, är ny-
fikenheten. Att möta livet med  
öppna ögon, öppna öron och en  
helig vilja att upptäcka och söka…” 
Calle Bagge piano  
Daniel Migdal fiol 
Niklas Fernqvist bas  
Daniel Fredriksson trummor 
I samarbete med Kulturhuset 
Förköp: www.bollnas.se/biljetter 
och Kulturhusets reception. Entré 
inkl serviceavgift 180, BJC-medlem 
140, studerande 40 kr

tis 24 mars kl 19.30 

LISA LYSTAM

I samarbete med Musik  
Västernorrland

Lisa Lystam Family Band - Blues, Roots, Rock! Med en nysläppt 
tredje skiva, som genomgående fått mycket positiva recensioner,  
är LLFB på väg ut på turné i Sverige och Europa. Att bandet ett 
flertal gånger hyllats som en experimentell liveakt lämnar ingen 
besviken. Lisas röst har kraft och driv, men även en känslighet  
som håller musiken dynamisk. ”Lisa Lystam och hennes band är i 
världsklass” (Corren). 
Lisa Lystam sång/munspel, Mattias Gustafsson gitarr, Fredrik 
Karlsson gitarr, Johan Sund bas, Patrik Thelin trummor 
Entré kontantkassa: 180, medlem 140, skolungdom 40 kr
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