KURT JERNBERG
REMEETING BAND
tis 31 jan kl 20.00

Kurt har samlat sin kvintett från 60-talet!! Kvintetten hade då stora framgångar med bl a en formidabel succé vid en jazzfestival i Baltikum, med
solistpriser och lansering i ryska televisionen. 2011 släpptes Down
Memory Lane 2 med inspelningar från tiden 1966-68. En dubbel-cd som
fått lysande recensioner. Musiken är tidstypisk hardbop med en tydlig
nordisk ton. Kurt Jernberg är en av Sveriges mest meriterade jazzmusiker
och har spelat med bl a Quincy Jones, Gerge Russel, Art Blakey, Ben
Webster, Bernt Rosengren, Lars Gullin och Arne Domnerus.
Kurt Jernberg trumpet/trombon, Roland Keiser sax, Thomas
Jutterström piano, Curt Andersson bas, Leif “Gus” Dahlberg trummor

förband 19.30

NILS LANDGREN
FUNK UNIT
lör 18 feb kl 19.00

Mycket passande är Bollnäs (Årets Kulturkommun) värd för Kulturskolejazzen
2012. Konserter med unga band avlöser
varandra under dagen. Som värdig avslutning toppar Sveriges ledande funkgrupp Nils Landgren Funk Unit.
De har turnerat världen över och har
ett flertal storsäljande och prisbelönta
album bakom sig. Från senaste Funk
For Life går 1 € per såld cd till Läkare
utan gränser. Fulladdade med energi
intar NLFU Kulturhusets stora scen.
Missa inte!
Nils Landgren trombon/sång
Magnum Coltrane Price bas/sång
Magnus Lindgren träblås
Jonas Wall träblås
Sebastian Studnitzky keyboard/
trumpet, Andy Pfeiler gitarr/sång
Robert Mehmet Ikiz trummor
nilslandgren.com

Christina
Gustafsson
24 april

PROGRAM VÅREN 2012

Arr: Kulturenheten Bollnäs kommun
Förköp: www.bollnas.se/biljetter. Som medarrangör erbjuds BJCmedlem förmånlig
rabatt på entrén vid förköp på Bollnäs bibliotek eller i Kulturhusets reception.

STOCKHOLM
JAZZORCHESTRA
tis 28 feb kl 19.30

STOCKHOLM JAZZORCHESTRA ON TOUR!
Storbandsjazz som det slår gnistor om och som bjuder på såväl
svängiga intrikata arrangemang som häftiga soloinsatser.
SJO kommer att framföra nyskriven musik för bandet av sin trumslagare Jukkis Uotila. Jukkis är professor i jazzmusik vid Sibelius
akademien i Helsingfors. Han har sedan 16 års ålder, då han flyttade
till New York, spelat trummor med de bästa jazzmusikerna i världen.
På meritlistan hittar vi bl a Toots Thielemans, Randy Brecker, Mike
Stern, Jerry Bergonzi, Bob Mintzer, Bob Berg, WDR Big Band, NDR Big
Band. Dessutom har han som pianist spelat med bl a Billy Cobham,
Randy Brecker och SJO. Hans melodiösa och harmoniskt spännande
musik är full av energi och pondus. I samband med turnén kommer
en ny CD att spelas in med SJO och Jukkis.
SJO är ett stort jazzband fullproppat med heta solister och ett komp i
världsklass!
Fredrik Norén, Nils Janson, Magnus Broo, Karl Olandersson,
Gustavo Bergalli trumpeter
Bertil Strandberg, Peter Dahlgren, Magnus Wiklund,
Anders Wiborg tromboner
Magnus Blom, Karl-Martin Almkvist, Robert Nordmark,
Fredrik Lindborg saxar
Daniel Tilling piano, Martin Sjöstedt kontrabas, Jukkis Uotila
trummor, Rafael Sida percussion
stockholmjazzorchestra.se

vårens konserter är på Kulturhuset

BENGAN, LINDA
& LARS tis 13 mars kl 20.00
Personligt
kallar Linda,
Bengan och
Lars sitt fina
program som
de åker på
turné med
under våren.
En avskalad
trio som
spelar låtar
och melodier som de själva har en personlig relation till.
Det blir allt från Swe-Danes till Beatles. Skönsång blandat med flyhänta
fingrar. Välkommen till en intim kväll med jazz och visa.
Linda Pettersson Bratt sång, Bengan Janson dragspel/sång,
Lars Ericsson bas/gitarr
lindapettersson.com
benganjanson.com
förband 19.30

THE COUNTRY
SKIVRELEASE!

tis 27 mars kl 20.00

CHRISTINA GUSTAFSSON
& SETTERLIND- tis 24 april
kl 20.00
ALGOTSSON
Christina Gustafsson - etablerad på den svenska jazzscenen och
en av våra mest hyllade jazzsångerskor. Hon har givit ut två album i
eget namn, Moments Free och My Move. Båda albumen har blivit
mycket kritikerrosade. Huvudparten av musiken skriver Christina själv.
Hon har spelat med bl a Jojje Wadenius, Bernt Rosengren, Magnus
Lindgren. Mathias Algotsson och Johan Setterlind är båda engagerade i en mängd sammanhang, både som "side-men" och solister.
2004 släppte de sin första cd
som duo, Where or When
som fått strålande recensioner.
Christina Gustafsson sång
Johan Setterlind trumpet
Mathias Algotsson piano
Lars Ericsson kontrabas
Tomas Nyqvist trummor
christinagustafsson.com
setterlind-algotsson.com

thecountry.se

förband 19.30

Kulturenheten Bollnäs kommun,
Musik Gävleborg och Bollnäs folkhögskola

och våra sponsorer

mid@t

förband 19.30

STOCKHOLM SWING
ALL STARS lör 12 maj kl 20.30

workshop lindy hop kl 19-20
The Country startade 2008, släppte sin debut-cd 2010, blev nominerade till Årets Jazz av Manifestgalan, spelade på klubbar i Sverige och
Tyskland såsom Jazzklubb Fasching, Glenn Miller Café, Nefertiti, B-flat
(Berlin), Blue Note (Dresden) m fl. Sedan blev halva gruppen pappalediga och turnéerna vilade. Nu har gruppen skrivit nytt starkt material
och spelat in sin andra cd som inte kommer göra något fan besviken.
Liksom debuten innehåller denna platta influenser av ny jazz, gammal
jazz och alternativ pop, kryddat med fantastiska improvisationer. Missa
inte detta första stopp på The Countrys andra skivreleaseturné.
Fredrik Nordström sax, Joakim Simonsson piano, Alexander Simm
gitarr, Palle Sollinger bas, Johan Käck trummor

Varmt tack till våra medarrangörer

Vi inbjuder till en garanterad högtidsstund för alla spisare och dansglada.
Stockholm Swing All Stars består av den nya svenska jazzeliten och
succén är given med de specialskrivna arrangemangen där bandets åtta
medlemmar lyfts till höjder. Med fokus på sväng och energi spelar de musik
som kastar sig ut över scenkanten och träffar åhöraren direkt.
I bagaget har de med sig nya skivan Take Two som är bandets tredje.
Välkommen till en fabulöst svängig kväll!
Karl Olandersson trumpet/sång, Klas Lindquist altsax/klarinett,
Fredrik Lindborg tenorsax/klarinett, Magnus Wiklund trombon,
Gustav Lundgren gitarr, Daniel Tilling piano, Göran Lind bas,
Mattias Puttonen trummor
stockholmswingallstars.com

Bollnäs Jazz Club - info
Medlemsavgift/år: 200 kr/pers, 300 kr/familj, Pg 78 15 45 - 9
Kontakt: bollnasjazzclub@telia.com
Hemsida: bollnasjazzclub.se
Adress: Hammaren 1534, 823 91 Kilafors

BJC stöds av

Konserter i samarbete med Studiefrämjandet

