Pere.t Håmonvar en ambul€nndefesriEl med svfteätt
skåpabätre bålanshelhn män och kvinnorpå den sv€nska
jaEcenen.Och - Perfec.Hamony är inte baE en tullspackad
konsenkvällmedtre äktuellabänd,ud^ o.kå eft vernksagef6r en unik
fotoutstållning m€d kvinnliea jumusiker genom tid€rnå. Desrtom gör
musikernaemma dagockå nedslagi högsbdi€skolori kommunen.
l'ledåmn8örer för PH år förening€n lmpå. SvenskåJpriksförbundet och
stiftelsen FEmtident Kuhur Petft<hon@rse
Lindström j@drotmin8en från jändånd uppt cktes av Quincy
ledette
Jonesoch fick 1995spelain sin föBb.d som Ju i Sveri8eani$ der åre!
AllB€dåndesshar karriärengift tsande och hon år idagen av Svertes
mest ebbleEde jaångerskorHon har turneEt RitigriNorden och övriga
Eurcp4Jåpan,
Cånådaoch på senareår hamlör allt iFnnknke. Nu är det
d€s för Bollnäs|Jeanettehar nlligeninleE samaöe@med Pla/sroundI'lusic
Scandinavia
och den nyaskivankommer att ges@onderårec
,eMette Lindstöm - sång,bandettb a
Pianisen,sångeEtanoch komposirörenKårin Ind€ nr redansom temtonåring niistintill eEblend imångerskå i sin hemmärc8ionVärmland.
Hon had€förmånenae tidigt å spelåtikammansmed musikersom LåE
siösten,RuneCarlsson,Bemdt Eserbladhoch lohnoy Olsson.Efter Musik'
högskolan i Göteborg och trc stippå skivoa den sen-te lmmlne fick s@r
uppmarlsamhe!här hon hrr hrtur srneSenu(ry.lsfullå jrzpop
K&in Inde - sång/phno, Kristin Lidell - trumper'dagspel, Annika
Tömqvist - bas,Chris Hontgohery - trummor

!

Ceciliawennerström/Ann Blom Duo. De senate åren har Cecilia
men höni som barytonuofonist i Go$e Hedrcnils Big BluesEandmedan
Ann har spelatmed blä An. Kn$in HedmarLldagleder de ocl<så
€6in
gruppiC€ciliaden nysbrbdeWennerstfttm/Sedgwi.k
Quintertillsammans
medÄmandaSedSwick
och Ann har sin egenrio med FilipÄuguson o.h
RuneCårlsson.Så
nötet iduoformat blir på eE nF spännande
dm med
/tterlitare nusikalisk erfarenhet i bagage!
CeciliåWenneBtröm - teno6d.Ann Blom pianc

Vormttock till våro sponsorer!
lYedarmngörer:Söllniir lohmun-Kuluren. flusf Gåvlebort,Bollns folkhotskolä.R,kkonsener
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BJc stödsav svenrkalazzriksföftunde\ stR

Nina Rnshy
ärför stlnden en
av de mest eft€dhkbde
ärtkcrna
i SYeri8e med €ft fledl haussade

Kärajazzväwl
Au: biuda Le \LLLvår.*s lzoeset+erlzäwes ..<tra släw4.ewdl
aohty.vL:tgt eftersatu EJc wk f'Uttat Lw i. dcw f'",a TrAejykttu
MLti L sta'w. vL har f'ystås eL+fawtas{sbt yagraL sotu är
"brcdare"äw
ALtt för a& da ske bLLwA{'Ww
^Åga"ELw.
ooh kDtutua aLLas?^ tLsda7lzvALLar
D.t är höq ttd
at* äfutLige^ sLäl+a L@jazz.@
^A
;"tuawför stakttet L sv.^sk. b4lt4?DLitiE
eå svewsklazz.se stötr aLLtatu tuawi{tstct satu sPtLLpåqå Lae
NA, Åder vL hay 'k^^ple^".
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vL ses LJazz fodåt)TräQVyQttw. \äftLLOt väLkov1/"v/"e^"1
Vii BJCärSladaaft som fö6o band
på nta i8.enen välkomnaKurt
"Kure" r:imberg, vår eSeninternanonelkbnde trcmbonistoch
@mpe6r€- Med €t förflutet hos bl a
Quin.r jones,Kaywindint m f av i@enr s,8ån.er
bjoderha. nu &llnärplbliken på *ing och bebopi
iranda.ds och originålmateriål av Kurt själv o.h Tnoms
lun€Ehjh. Eft nFlkkon i grupp€n,Fbristen Ri.hård
såndshtm från OsteBund bidErtill €n nyn spännandc
sound i båndet En av de6 e€ skircr "llake . B€i h.r
ntn. positiv intem.donell uppfrartemh€r En n/ cdproduk ion är ock3å på dnt
Kurt Jiimberg - trcmbon, Richård Sddst?öm gibni Thöna rutt€-Föm - piano,L€if NoÄ€rg b*. Eddie Hlkå - hmmor

r9.30.b.
rriiutlrtND
G'tåritten H.n5 Olding hrr med rin k%nen (ument
och spelatlandoch rike runt sedansrten 200l,men
åldrigförut på iuklubbens sc€n.Nu är det åndigendaSsMed s6rk origi.alhusikåv Olding har bandetunderårcn r€nodlat
eE modernt och alostjekt soood. I lebrudi 2008 sktpp@de sin debuc
skiE No Soace rom ått myckerfina Bensioner Melodiskhård.
nutidaju med enafoten i hditionen,den ddh i emtisväntande,
den o.h hli.ke. sEdigt rikbd in i fahtiden. I brdet ingir då vålkåndam$ike. m€d lokål ankq,bin&tillib Helairdstipendiater Linusoch Pir-Ola.Lin6 aventilldelådSeri86 RådiosJåzk:nen'
som AreB ntkomlint 2008.
Has Oldint ' ti6r. Li.s. Li.dbloD - tenolg,
voegler - hmmo.
P:ir.Ol. Lardin - bar, Sebatid
nysqo.e3on I h o nsoldihC

t iitutrlND ll).30 EMMAsrRro
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p.ojekr i båtfickan.LudviA aerahe
Trio är l.:indaför sinaenergitlldalivefamtådanden
och .;iJos som en av de fämsb i en ad svenlrr
piänotrios.Nina upptäckteLodvigB€rgheTrio och
de6 musi&och bitrjadei störsb hemli8he.@xBa@
aions repe@r De möEesoch tycke upFtod vid
har
eE l@rådande p6 G.öna Lund.Samarbele.
lorct
med bl a S$!m ju F€stihl i som6s och på
poppigaf4anif6galm dtr deås musiknåddelEm
@B Dublikens
ohna örcn tö. iaz.Tills.mm.tu håf
de sk:dt helt .y fån6r'sk musiL Dea3 skia Du
har blivn STORnu (ei kampl) snmmienonine6des!
Nina Rd.by
ling/khrinett/kome6
Ludvig BerSne piao, Le Ekman - bat,
Ddiel Fredrikssn - rlmmor
n6poce. <on Inh orcn sLylldri Eberyhed o
En orkener som på sit alldeleretna
3ät hyllarden äldrejuen.
Good Ev€ning Ev€rybodt är €n
jucbar€t om en av
underfiållande
j@ens @rklitt $od legend.reroch
srilbildarcLouiiAmitrcnt,
hansliv
nh musiL Amsrong Er nii.drgt ,ktuell. f.ån | 920-blet och fhm
till sin dijd l97l,fån iuenr brmdom och and. in a d€n moderna
5chla8eroch popvårldenFrånw€st EndElue till Hello Oollt o.h
macktne Knile.Hans@mpet och röst hoB tordannde.En av
hansme* ähkadeinspelninsar\rr'hat
a WondertulWorld har no
.. | 0.7 miljoner!visnintarpåYo! Tobe.LouisArmnbng Er
u6n @kån en av l9octales ssiFta anhter
Fet€r Und - nmper/sång.John Högmr - satklarin€ti?sång,
Mats roseph$n - hmbon/tång, C-G Skoglund - piano/sån&
Kjetl Grundstnöm - ba, Bjöm Siödin - rrummor

l,iil t,rNt) ll).3o vÅRrLtrLAGÄNG
Kld Lindquist hnn Dompans"Guldsden 2005. knep försep.i3et i den
in@rnationelhkompotitionståvlin8en
J@ l-loele( 2006 och år en av de tem
lnta mlriker soo åE Alice Babs
låBtip€ndium-Genomåren har dennegötebor!.rc. nomea 6ost i
Sbcknolm,höB med nmn som Clå6 J:$on, S@.kholmSwingAll
566. Seond Ljne juband. Ulr Johan$on werrc. Sohud.n 8it 8..d
och K6tbdde! Har srir han i sDeBen för si( d.eåm.s
Kla
U.dquist Nonet l''lede&nkomponedd morik som bär tydligaspår
frin sing o.h bebopch de wi föEbildern! Dlke EllinStonoch Billy
Str.yho.n. NF kritikercede skiE. Litt Ofr fin6 med på denna
turn6 som air i Rikskons€n€rs.e8i.
Kl6 Lirdquisq Rob€rt Nordhårlg FEdrik U.dbory
saträblås,
K.rl Olade6ron, Nils rdson ' @mpet, MafluiWiklund
trcmbon, Petter Cadsron ' Elt-/althorn/phno, Kenii Rabsn - ba.
Dri€l Fredritsson - trummor
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