Anna Lundqvist Quartet feat Björn Almgren tis 7 sept kl 19.30

PROGRAM HÖSTEN 2010

foto: Kristin Lidell

Vi inleder hösten med dynamisk och spännande vokaljazz.
Anna Lundqvist lovordad sångerska från Göteborg är från
början klassiskt skolad på cello, sång och piano. Men sedan
1996 är det afrosång som gäller. Anna har sedan starka debutplattan Borderline Fiesta, som kom för precis ett år sedan,
spelat in en ny skiva CITY som släpps 20 september. BJC är på
bettet och releaseturnén smygstartar därför i Bollnäs. Liksom
förra skivan är det Annas egna kompositioner, med några samarbeten, som är i centrum. Musiken rör sig i gränslandet mellan
traditionell och modern jazz. Rytmer, energi och sväng är ledorden
som alltid. "City" är en reflektion av samhället och storstaden.
Både passionen och ensamheten. Anna sjunger sina alster med
en varm, vacker röst som även vågar bråka och busa med medmusikernas toner. Så passa på att höra den samspelta gruppen
live denna kväll på Heden, Bergvallhallen.
Anna Lundqvist - sång, Björn Almgren - saxar, Fabian
Kallerdahl (MusicMusicMusic) - piano, Mattias Grönroos
(bollnässon och Hasselgårdstipendiat år 2002) - kontrabas,
Jon-Erik Björänge - trummor.
myspace.com/annalundqvistkvartett
annalundqvistmusic.com

llhallen
Denna konsert på Heden, Bergva
Fika från Freluga Gård

Kjell Öhman Trio feat Jan Allan & “Jonas” tis 21 sept kl 20.00

foto: Henrik Eriksson

Sweet Emma
and the Mood Swingers
27 nov

foto: Claes Tillander

FÖRBAND 19.30

Bland arrangörer och kollegor är Kjell
Öhman en av Sveriges mest efterfrågade
både när det gäller konserter och skivinspelningar. Vi har vant oss vid att se och
höra honom under hela 14 somrar på TV
också. Kjell fick Jan Johanssonstipendiet
år 2006. Jan Allan är trumpetaren med
Sveriges i särklass mjukaste och varmaste
ton. Har spelat med alla de stora under sin
drygt 50-åriga musikkarriär. Doktor i partikelfysik som tack och lov ägnat mera tid åt
jazzen än partiklarna. Bertil “Jonas”
Jonason är flitigt anlitad som sax-solist på
jazzfestivaler och klubbar i Norden. Han har
spelat med Rune Gustavsson, Andreas
Pettersson, Magnus Lindgren för att nämna
några. Under senare år har han gett ut två
kritikerrosade plattor i eget namn tillsammans med just Kjell Öhmans supertrio.
Jan Allan - trumpet, Bertil “Jonas”
Jonason - saxar, Kjell Öhman - piano,
Hans Backenroth - bas, Jocke Ekberg trummor.

höstens konsertlokal Stormaresalen Folket Hus

Hasselgårdtributen lör 2 okt kl 19.30
Stipendiekommittén har generöst vidgat sina vyer och gått över
kommungränsen för att gratulera årets mottagare av
Hasselgårdstipendiet på 10.000 kr.
Saxofonisten och improvisationsmusikern Johan Jutterström är född
och uppväxt i Söderhamn. Med en pappa som är känd jazzmusiker växte
musikintresset långsamt till ett kall för Johan. Han både ville och borde
hålla på med musik. Johan har studerat tre år på Kungliga Musikhögskolans jazzmusikerlinje och ett år på Musikkonservatoriet i Paris.
Nu är han tillbaka i Sverige och
bosatt i Göteborg.
Johan fick tidigare i år motta
Söderhamns kulturstipendium.
Som improvisationsmusiker är han
ständigt på väg mot nya spännande mål.
Till oss kommer Johan med sin
grupp Crime Scences:
Johan Jutterström - saxofoner, Alexander Zethson
- klaviatur, Daniel Karlsson - elektronik/gitarr/röst,
Andreas Hiroui Larsson - trummor.
myspace.com/thebandcrimescenes

Vivian Buczek / Claes Crona Trio feat Hector Bingert
Festkvällen fortsätter med en av Sveries allra mesta jazzsångerskor Vivian Buczek
tillsammans med Claes Crona Trio featuring Hector Bingert. Vivian har hunnit med två
egna CD Straight from my heart och den senaste från 2009 Dedication to My Giants.
”Om inget oförutsett inträffar kommer hon lång tid framöver att ligga främst bland våra
jazzsångerskor. Hon har allt som behövs för att
sjunga jazz, fraseringsförmåga, artikulation,
känsla, timing, rytmik och glimten i ögat”
(Sundsvalls Tidning). “Härlig jazzfeeling och en repertoar att jubla åt” (Dig Jazz).
Claes Crona har funnits bakom många av våra
kända svenska och utländska artister: Lill Lindfors, Svante Thuresson, Viktoria Tolstoy, Claes
Janson, Toots Thilemans, Scott Hamilton m fl.
Hector Bingert född i Uruguay är känd som
karismatisk ledare för sitt stora band Latin
Lovers. Kuriosa: har spelat med Nat King Cole,
Sammy Davis Jr, Stevie Wonder och är Lill Lindfors favoritsaxofonist.
Vivian Buczek - sång, Hector Bingert - sax,
Claes Crona - piano, Kenji Rabson - bas,
Johan Löwkrantz-Ramsey - trummor.
vivianbuczek.com
claescrona.com
Huvudsponsor

Övriga sponsorer och medarrangörer:
Frimurarföreningen Nordliga Kronan, Alteco, Bollnäs
Bostäder, Bollnäs Energi, Bollnäs kommun-Kulturen,
Kulturskolan, Bollnäs folkhögskola, Musik Gävleborg

besök vår hemsida bollnasjazzclub.se

Elin Larsson Group tis 19 okt kl 20.00

Pulsslag (livejazz i takt med tiden) ordnar vår och
höst turnéer med utvalda band. En av höstens dragare är Elin Larsson Group.
För ett par år sedan viskades det om en spännande
saxofonist på Musikhögskolan som man lovade inte
skulle gå obemärkt förbi.
Elin Larsson är precis klar med sina studier men
det är länge sedan viskningarna har förvandlats till
ljudliga hurra-rop. Den i många andra fall ganska
slentrianmässiga kritikerkåren inom jazzfältet har
rest sig till stående ovationer. Jazzetablissemanget
tävlar om vem som såg henne först. Det här är
jazz på ett nytt sätt men utan att bli otillgängligt.
Energin i spelet från ett drivet och suget gäng musiker med en medelålder runt 25 år går inte att ta
miste på. Lägg därtill kompositionernas spänning
mellan det skrivna och improviserade. Elin skiljer
inte på solistiska instrument och kompinstrument.
Allt och alla som finns på scenen är verktyg när
Larsson bygger sina kompositioner.
Elin Larsson - saxofoner/kompositioner,
Kristian Persson - trombon, Henrik Hallberg gitarr, Niklas Wennström - bas, Johan Käck
(bollnässon och Hasselårdstipendiat år 2008) trummor.
myspace.com/elinlarsson

FÖRBAND 19.30

foto: Heiko Purnhagen

Den lite udda kombinationen av trumpet, Hammondorgel och trummor har
visat sig vara ett vinnande koncept för
Trinity. Tillsammans bildar instrumenten en
helhet och ett sound som man inte så ofta hör.
Det passar lika bra oavsett om det gäller standards av Duke Ellington och Horace Silver eller
kompositioner av Larry Young och McCoy Tyner.
Karl Olandersson levererar melodier och solistiska insatser som lämnar få oberörda. Han är
definitivt en av våra främsta trumpetare.
Grundsvänget kommer från den välmeriterade
jazztrumslagaren Ali Djeridi med sitt följsamma spel. Mellan dessa två sitter Andreas
Hellkvist som på sin Hammond spelar både fylliga ackompanjemang och uttrycksfulla solon.
Med andra ord, ett intimt samspel mellan tre
hängivna musikanter. Trinity bildades 2005 och
har sedan dess spelat runtom i landet, i kyrkor, på pubar och jazzklubbar.
I höstas spelade gruppen in sin första skiva Paris Eyes som fick ett mycket fint mottagande. “Fyra
digkulor” (Dig Jazz). “Spänstigt och upplyftande … välspelat och koncertrerat … en skön skiva” (OJ).
Karl Olandersson - trumpet, Andreas Hellkvist - Hammondorgel, Ali Djeridi - trummor.
trinityjazz.se
myspace.com/trinityorganjazz
youtube.com/trinityorganjazz

TRINITY tis 16 nov kl 20.00

FÖRBAND 19.30 oden big band

höstens konsertlokal Stormaresalen Folket Hus

Nygammal konsertlokal hösten 2010

Efter tre säsonger i fina Träkyrkan flyttar vi tillbaka till nyrenoverade fräscha
Regnbågen, numera Stormaresalen på Folkets Hus. Hoppas du är nyfiken
och sugen på bra jazz i alla stilar nytt och gammalt, vant och ovant.
Nya restauratören borgar för att även den lekamliga spisen blir god.

Varmt välkommen!

Sweet Emma and the Mood Swingers lör 27 nov kl 20.30

BARNJAZZ på bibblan ons 17 nov kl 10

Det har blivit en kul tradition att bjuda de små barnen 3-7 år på en
alldeles egen jazzstund. I samband med Barnkulturveckan svänger det
loss på bibblan. Elever från folkhögskolans afrolinje spelar och de små får
dansa eller sitta i någon trygg famn och lyssna. Barn och medföljande
vuxen går alla in gratis! Onsdag 17 november kl 10 kör vi igång på
biblioteket Odengatan 17. Välkomna!

Stort tack till våra sponsorer!

Medarrangörer: Bollnäs kommun-Kulturen, Musik Gävleborg, Bollnäs folkhögskola

WORKSHOP 0
kl 19-2
Lindy Hop

Vi avslutar säsongen med en riktig vitamininjektion! Hot n’ boilin’ rythm n’ blues served with a
touch of swing. Bättre kan det inte sägas. Ni som hörde bandet i Svaben vet. “Jag var där och föll
pladask! Man blir så GLAD och dom är så snygga i sina tidstypiska kläder” (ordf Ewa). I vinter släpper
bandet sin tredje skiva som är en liveskiva. Ta med dig dansskorna vetja och testa Stormaresalens nya
parkett. Vill du testa Lindy Hop kommer du redan kl 19 så får du en danslektion av Nimbus. Det blir en
swing-, dans- och showafton i sann 40- och 50-talsanda som vi sent skall glömma. "Ett ohämmat
swingkalas av bästa märke" (Dagens Arbete). “…tidstypiska, duktiga musikanter som kan sin genre”
(Zero Music Magazine).
Sweet Emma and the Mood Swingers:
Emma Sannervik - kontrabas, Anders Söderberg - sång/munspel, Jakob Gudmundsson - trumpet,
Olle Tunström - sax, Magnus Ottner - gitarr, Karl Sjölin - piano, Daniel Olsson - trummor.
sweetemma.se

Vill ni höra mer bra musik denna helg kan vi tipsa
om den musikfestival som sker på folkhögskolan.
Grupper från afro-, singer songwriter- och folkmusiklinjen
spelar fre 26 nov kl 15-23 och lör 27 nov kl 13-17.30
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Bollnäs Jazz Club - info
Medlemsavgift/år: 200 kr/pers, 300 kr/familj, Pg 78 15 45 - 9
Entré (vanligen): 120 kr, medlemmar 80 kr, skolungdom 30 kr
Kontakt: bollnasjazzclub@telia.com
Hemsida: bollnasjazzclub.se
Adress: Hammaren 1534, 823 91 Kilafors

BJC stöds av Svenska Jazzriksförbundet

