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Ny svensk seriöst lekfull jazz inleder höstens begivenheter,
(lekverk = något som utförs utan ansträngning eller svårighet).

Trions skivdebut med "21st  Century Jump" 
får oss att tänka på Jan Johansson och hans 
avspända lekfulla framtoning. Lekverks musik
är både medryckande svängig och lyriskt   
vacker på ett egensinnigt sätt.
Trummisen och rytmsnillet Jon Fält säger 
själv att han gör saker som han egentligen
inte kan...
De tycker sig märka att deras musik kan ha
följande effekt på publiken: en sprittande 
känsla i kroppen, en lugnande inverkan vid
stress och i många fall ge en obeveklig lust
att spela med själv, med saker som finns till
hands.
Lite fakta om Lekverk: pianisten Adam  
Forkelid är Faschings Vänner-stipendiat,
trummisen Jon Fält är Alice Babs-stipendiat  

och basisten Putte Frick-Meijer Johander har fått en dansk jazzgrammis. Andra band de spelar
med inkluderar Bobo Stenson Trio,The Stoner, Lina Nyberg,Yun Kan 5 och Fattigfolket.
myspace.com/lekverk

Varmt välkommen till en spännande höstpremiär!
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lekverk
tis 8 sept kl 20.00

jazz a’ la carte med zoie finer
tis 22 sept kl 19.30

Vi presenterar ett välsmakande menykoncept -
Jazz á la carte med Zoie Finer serverar en skön-
doftande blandning av jazzstandards i egna tappningar
blandat med en del modernare klanger som låtar av
bl a Sting,The Beatles och Cornelis Vreeswijk.
Under konserten får även ni kära publik vara med
och påverka kvällens program. Från en låtlista (meny)
som finns vid varje bord kan du välja din favoritlåt
som bandet sedan framför. Det blir en skön stämning
och en nära kommunikation mellan publik och scen.
Bandets medlemmar är Zoie Finer - sång, Anders
Ekholm - tenorsax, Pelle Karlström - piano,
Christian Paulin - bas och Janne Kullhammar -
trummor. Etablerade jazzmusiker som hörts i många
olika sammanhang på landets jazzklubbar.
myspace.com/zoiefiner
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Det är en sann glädje för jazzklubben att få vara värd för
Hasselgårdtributen varje år. Speciellt trevligt är det förstås 
att få lyckliggöra en utvald ung jazzmusiker som får Bollnäs
kommuns jazzstipendium på 10.000 kr.

Årets Hasselgårdstipendiat är pianisten   
Gunnar Åkerhielm. Med en basist till far 
och en mor som är saxofonist fick han natur-
ligt musiken i blodet. Gunnar är uppväxt
både i Stockholm och Undersvik. Jazzgymna-
siet i Gävle, Bollnäs och Skurups folkhögskolor
samt ett år på Musikhögskolan i Malmö har 
han avverkat. Nu studerar han i gamla hemstaden för 
andra året på Kungliga Musikhögskolans musikerlinje.
Vi får höra Gunnar spela tillsammans med sitt nya band:
Gunnar - piano, Jonne Bentlöv - trumpet, Nicklas   
Wennström - bas och Sebastian Ågren - trummor.

Festkvällen blir fulländad eftersom vi bjuder på en av våra 
största jazzmusiker, saxofonisten Bernt Rosengren.
Bernt slog igenom 1956, då han var 19 år gammal.
Så meritlistan är förstås lång och innehåller samarbeten 
med flera av musikhistoriens stora namn; Don Cherry,
Gil Evans, Lars Gullin för att nämna några.
Den efterlängtade nya skivan "I am Flying" får välförtjänt
lysande kritik.Vitalitet, djärvhet, sväng, roliga idéer och 
den suveräna ton som har allt det bästa som djup 
erfarenhet kan ge! 
Stolta presenterar vi Bernt Rosengren Kvartett:
Bernt - saxofon, Stefan Gustafson - piano,
Kenji Rabson - bas och Bengt Stark - trummor.

Huvudsponsor

hasselgårdstipendiet  
lör 3 okt kl 19.30

Övriga sponsorer och medarrangörer:
Frimurarföreningen Nordliga Kronan, Bollnäs Bostäder,
Bollnäs kommun-Kulturen, Grand Hotell, Musik Gävleborg,
Kulturskolan, Bollnäs folkhögskola.

foto: Lars Forslin

besök vår hemsida bollnasjazzclub.se

    



Oskar schönning  
tis 13 okt kl 20.00

Ett kringresande pack med den lika 
höga som stötande ambitionen att 
skapa något eget. Schönningbandet 
har funnits sedan 2002 och har under 
tiden byggt upp en växande publik,
främst i Stockholm. I storstadspubliken
finns personer med stort inflytande 
över landets medier - personer som 
öst lovord över bandets livekonserter
och tre skivor. Deras tes att OS-
bandet är den svenska jazzens framtid
börjar alltmer likna en cementerad 
sanning. Nu har du som bollnäsbo 
chansen att syna bandet i sömmarna. Finns det någon substans i haussen? 
Bluff eller inte? Pack eller gentlemen? Konserten ingår i en landsomfattande turné sponsrad av
Pulsslag: livejazz i takt med tiden.
OS-bandet: Nils Berg - klarinett/basklarinett, Jonas Östholm - piano/glockenspiel,
Oskar Schönning - bas och Sebastian Voegler - trummor.
oskarschonning.com
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Kärt återseende blir det när Miriam Aida
äntrar scenen. Det har redan gått sex år sedan
första besöket hos oss på Folkets Hus. Då var
hon ett nytt spännande jazznamn som introdu-
cerades av Jan Lundgren.
Det kommer att bli trångt och mysigt i Träkyrkan
var så säker, eftersom alla ni som var med den
gången kommer att hänga på låset. Miriam är en
typisk livemusiker som gillar dramatiken på scen.
Hon betonar mötet med publiken, hur viktigt 
det är. "För mig är musiken en underbar möjlig-
het att uppleva känslan av här och nu, en stark
kraft som det är hälsosamt att vara i". Med sin
varma, starka, lite hesa röst och osvikliga
rytmkänsla bjuder hon tillsammans med bandet
på egna tolkningar av standards ur den stora sångboken, allt från Stevie Wonder till 
Cole Porter och brasilianska influenser. Nya skivan "Come on Home" finns förstås med i bagaget.
Miriam Aida - sång, Fredrik Kronkvist - altsaxofon/flöjt, Martin Sjöstedt - piano,
Kenji Rabson - bas och Daniel Fredriksson - trummor.
myspace.com/miriamaida
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miriam aida
tis 17 nov kl 20.00

foto: Anders Persson

foto: Heiko Purnhagen



Jump4Joy är en unik grupp, ett fenomenalt band som kombinerar pianoboggie med snackorgier.
Vår trogna publik vet vad som väntar eftersom bandet lyckliggjort oss vid två tidigare tillfällen.
Om du inte upplevt en Jump4Joy-konsert har du chansen nu.Var beredd på något utöver det 
vanliga.Till Träkyrkan tar de med sig teknik för att spela in en liveplatta. Så ta med dig ditt bästa
festhumör och det blir en oförglömlig kväll på klubben som sedan kan återupplevas på skivtallriken.
Frontman Ulf Sandström - sång/piano, Bo Gustafsson - saxofon, Surjo Benigh - bas 
och Kenneth Björnlund - trummor.
jump4joy.se

jump4joy  
lör 28 nov kl 20.00

Träkyrkan har visat sig vara en idealisk lokal för livejazz.Våra gästande
musiker blir smått lyriska och ni som publik och vi som arrangörer
stortrivs i den mycket speciella atmosfär som träkyrkan andas.
Det känns fantastiskt trevligt att få bjuda in till höstens konsertkvällar
- som alltid ett mycket varierat och spännande program. Eftersom vi
inte ryms så många i Träkyrkan blir det förköp till Hasselgård-
tributen och finalkvällen med Jump4Joy.
Varmt välkommen, alltid!



Ja, vi gör om förra årets satsning på de små barnen 3 - 7 år. Det var så kul och uppskattat.
Den här gången gav vi Folkhögskolan idén, som de tände på. Elever från afrolinjen spelar ett
set svängig jazz och de små får dansa eller sitta i någon trygg famn och lyssna. Barn och med-
följande vuxen går alla in gratis! Onsdag 11 november kl 10 kör vi igång på biblioteket
Odengatan 17.Välkommen!

vår konsertlokal                Träkyrkan långgatan 14

barnjazz på bibblan  
ons 11 nov kl 10.00

Varmt tack till våra sponsorer!
Medarrangörer: Bollnäs kommun-Kulturen, Musik Gävleborg, Bollnäs folkhögskola, Pulsslag

Bollnäs Jazz Club - info
Medlemsavgift: 150 kr/pers, 200 kr/familj, Pg 78 15 45 - 9

Entré (vanligen): 120 kr, medlemmar 80 kr, skolungdom 30 kr
Kontakt: bollnasjazzclub@telia.com
Hemsida: www.bollnasjazzclub.se

Adress: Hammaren 1534, 823 91 Kilafors
BJC stöds av Svenska Jazzriksförbundet


