
Pere.t Håmonvar en ambul€nnde fesriEl med svfte ätt
skåpa bätre bålans helhn män och kvinnor på den sv€nska
jaEcenen.Och - Perfec. Hamony är inte baE en tullspackad
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konsenkvällmed tre äktuella bänd, ud^ o.kå eft vernksage f6r en unik
fotoutstållning m€d kvinnliea jumusiker genom tid€rnå. Desrtom gör
musikerna emma dag ockå nedslag i högsbdi€skolor i kommunen.
l'ledåmn8örer för PH år förening€n lmpå. Svenskå Jpriksförbundet och
stiftelsen FEmtident Kuhur Petft<hon@rse
ledette Lindström j@drotmin8en från jändånd uppt cktes av Quincy
Jones och fick 1995 spela in sin föBb.d som Ju i Sveri8e ani$ der åre!
AllB€dån dess har karriären gift tsande och hon år idag en av Svertes
mest ebbleEde jaångerskorHon har turneEt Ritigr iNorden och övriga
Eurcp4 Jåpan, Cånåda och på senare år hamlör allt iFnnknke. Nu är det
d€s för Bollnäs| Jeanette har nlligen inleE samaöe@ med Pla/sround I'lusic
Scandinavia och den nya skivan kommer att ges @onderårec
,eMette Lindstöm - sång,bandett b a

Pianisen, sångeEtan och komposirören Kårin Ind€ nr redan som tem-
tonåring niistintill eEblend imångerskå i sin hemmärc8ion Värmland.
Hon had€ förmånen ae tidigt å spelå tikammans med musiker som LåE
siösten, Rune Carlsson, Bemdt Eserbladh och lohnoy Olsson. Efter Musik'
högskolan i Göteborg och trc stippå skivoa den sen-te lmmlne fick s@r
uppmarlsamhe! här hon hrr hrtur srn eSen u(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$e Hedrcnils Big Blues Eand medan
Ann har spelat med blä An. Kn$in HedmarLldag leder de ocl<så €6in
gruppi C€cilia den nysbrbdeWennerstfttm/Sedgwi.k Quinter tillsammans
medÄmanda SedSwick och Ann har sin egen rio med FilipÄuguson o.h
Rune Cårlsson.Så nötet iduoformat blir på eE nF spännande dm med
/tterlitare nusikalisk erfarenhet i bagage!
CeciliåWenneBtröm - teno6d.Ann Blom pianc

Vormt tock till våro sponsorer!
lohmun-Kuluren. flusf Gåvlebort, Bollns folkhotskolä. R,kkonsener
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Trio är l.:inda för sina energitllda livefamtådanden
och .;iJos som en av de fämsb i en ad svenlrr
piänotrios. Nina upptäckte Lodvig B€rghe Trio och
de6 musi& och bitrjade i störsb hemli8he. @xBa@
aions repe@r De möEes och tycke upFtod vid
eE l@rådande p6 G.öna Lund.Samarbele. har
lorct med bl a S$!m ju F€stihl i som6s och på
poppiga f4anif6galm dtr deås musik nådde lEm
@B Dublikens ohna örcn tö. iaz.Tills.mm.tu håf
de sk:dt helt .y fån6r'sk musiL Dea3 skia Du
har blivn STOR nu (ei kampl) snmmienonine6des!
Nina Rd.by ling/khrinett/kome6
Ludvig BerSne piao, Le Ekman - bat,
Ddiel Fredrikssn - rlmmor
n6poce. <o n I nh o rc n sLyl ldri Eb e ryh ed o

Nina Rnshy ärför stlnden en
av de mest eft€dhkbde ärtkcrna
i SYeri8e med €ft fledl haussade
p.ojekr i båtfickan. LudviA aerahe

-Weå svewsklazz.se stötr aLLt atu tuawi{tstct satu sPtLLpåqå Lae
NA, Åder vL hay 'k^^ple^".

vL ses LJazz fodåt)TräQVyQttw. \äftLLOt väLkov1/"v/"e^"1

Quin.r jones, Kaywindint m f av i@enr s,8ån.er
bjoder ha. nu &llnärplbliken på *ing och bebop i
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/ cd-
produk ion är ock3å på dnt
Kurt Jiimberg - trcmbon, Richård Sddst?öm -
gibni Thöna rutt€-Föm - piano, L€if NoÄ€rg -
b*. Eddie Hlkå - hmmor

rriiutlrtND r9.30 .b.

Vii BJC ärSlada aft som fö6o band
på nta i8.enen välkomna Kurt
"Kure" r:imberg, vår eSen inter-
nanonelk bnde trcmbonist och
@mpe6r€- Med €t förflutet hos bl a

En orkener som på sit alldeler etna
3ät hyllar den äldre juen.
Good Ev€ning Ev€rybodt är €n
underfiållande jucbar€t om en av
j@ens @rklitt $od legend.rer och
srilbildarc LouiiAmitrcnt, hans liv
nh musiL Amsrong Er nii.drgt ,ktuell. f.ån | 920-blet och fhm
till sin dijd l97l,fån iuenr brmdom och and. in a d€n moderna
5chla8er- och popvårlden- Från w€st End Elue till Hello Oollt o.h
mack tne Knile. Hans @mpet och röst hoB tordannde. En av
hans me* ähkade inspelninsar\rr'hat a WondertulWorld har no
.. | 0.7 miljoner! visnintar på Yo! Tobe. Louis Armnbng Er
u6n @kån en av l9octales ssiFta anhter
Fet€r Und - nmper/sång.John Högmr - satklarin€ti?sång,
Mats roseph$n - hmbon/tång, C-G Skoglund - piano/sån&
Kjetl Grundstnöm - ba, Bjöm Siödin - rrummor

l,iil t,rNt) ll).3o vÅRr LtrLA GÄNG

Kld Lindquist hnn Dompans "Guld-
sden 2005. knep försep.i3et i den
in@rnationelh kompotitionståvlin8en
J@ l-loele( 2006 och år en av de tem
lnta mlriker soo åE Alice Babs

G'tåritten H.n5 Olding hrr med rin k%nen (ument
och spelat land och rike runt sedan srten 200l,men
åldrig förut på iuklubbens sc€n. Nu är det åndigen daSs-

Med s6rk origi.alhusik åv Olding har bandet under årcn r€nodlat
eE modernt och alostjekt soood. I lebrudi 2008 sktpp@ de sin debuc
skiE No Soace rom ått mycker fina Bensioner Melodisk hård.
sväntande, nutida ju med ena foten i hditionen,den ddh i emti-
den o.h hli.ke. sEdigt rikbd in i fahtiden. I brdet ingir då vål-
kånda m$ike. m€d lokål ankq,bin&tillib Helairdstipendiater -
Linus och Pir-Ola. Lin6 aven tilldelåd Seri86 Rådios Jåzk:nen'
som AreB ntkomlint 2008.
Has Oldint ' ti6r. Li.s. Li.dbloD - tenolg,
P:ir.Ol. Lardin - bar, Sebatid voegler - hmmo.
nysqo.e3on I h o n sol d ih C

t iitutrlND ll).30 EMMAsrRro

låBtip€ndium- Genom åren har denne götebor!.rc. nomea 6ost i
Sbcknolm, höB med nmn som Clå6 J:$on, S@.kholm SwingAll
566. Seond Ljne juband. Ulr Johan$on werrc. Sohud.n 8it 8..d
och K6tbdde! Har srir han i sDeBen för si( d.eåm.s Kla
U.dquist Nonet l''led e&nkomponedd morik som bär tydliga spår
frin sing o.h bebop ch de wi föEbildern! Dlke EllinSton och 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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