MUSICMUSICMUSIC
& LINA NYBERG tis 15 nov
kl 20.00

Svenska jazzpersonligheter i tidernas gängbråk. MusicMusicMusic tillsammans med sångerskan Lina Nyberg tolkar musiken i Bernsteins
West Side Story. Maria, Tonight, America och de andra hitsen om etniska motsättningar på New Yorks gator. Stora gester och finlir. Starka
känslor och cool intelligens. Lina har samarbetat med ett otal svenska
och utländska jazzstjärnor. Hon belönades i år med en jazzkatt som
Årets Musiker. MMM har sedan starten 2004 gästat jazzklubbar och festivaler i bl a London, Paris, New York, Bangkok, Johannesburg, Tokyo.
MMM och Lina har spelat hos oss tidigare, nu för första gången tillsammans. Lina Nyberg sång, Fabian Kallerahl piano, Josef Kallerdahl
bas, Mikael Edlund trummor
hoobrecords.com

BARNJAZZ PÅ BIBBLAN
ons 16 nov kl 10.00

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 berättar för de små som får dansa eller sitta i
någon trygg famn och lyssna.
Barn och medföljande vuxen går alla in gratis! Onsdag 16
november kl 10 kör vi igång på biblioteket Odengatan 17.
Välkomna!

Varmt tack till våra sponsorer
och medarrangörer!
Bollnäs kommun-Kulturen Musik Gävleborg Bollnäs folkhögskola

förband 19.30

WENTUS BLUES BAND

foto: Sanna Lindberg

fre 9 dec kl 20.30

Bollnäs Jazz Club - info

BJC stöds av
Konserter i samarbete med Studiefrämjandet

Bok & Tryck AB • Bollnäs

Vi avslutar säsongen med en bluesrökare från landet som gett oss Nokia
och Mumintrollet. Wentus Blues Band - ett av nordens främsta bluesband som under sin 20 år långa karriär blivit kända för sitt tillbakalutade
men energiska sätt att leverera rejäl blues. WBB har släppt sju skivor
och gjort mer än 2000 gigs i 14 länder. Genom åren har de spelat med
Eric Bibb, Eddie Kirkland, Kim Wilson, Louisiana Red, Mick Taylor, Phil
Guy, Sonny Rhodes, Sven Zetterberg för att nämna några.
Robert Hagnäs bas/sång, Niko Riippa gitarr, Kim Vikman gitarr,
Pekka Gröhn hammond/piano, Juho Kinaret sång/percussion,
Mikael Axelqvist trummor
wentusbluesband.com

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

ODDJOB
18 oktober

30år
1981-2011

PROGRAM HÖSTEN 2011

KARL OLANDERSSON
PLAYS STANDARDS
tis 6 sep
kl 19.30

Det är redan nio år sedan Karl
första gången gästade jazzklubben. Då var han “ung och
lovande”. Vår nästa stora trumpetstjärna? skrev vi då. Idag
vet vi att så blev det! Karl har
sedan dess gästat oss med
flera band. Nu kommer han
med egen kvartett och med
musik från sitt senaste album
Karl Olandersson Plays
Standards. Välkända och
omtyckta melodier från The
American Songbook.
Karl Olandersson trumpet/
sång, Daniel Tilling piano,
Martin Sjöstedt bas, Mattias
Puttonen trummor
karlolandersson.com
foto: Mikael Silkeberg

SARA
PAUES
tis 20 sep kl 20.00
Med egensinnig och ärlig jazzmusik med starka texter är
Sara Paues en jazzvärldens
motsvariget till en singer/
songwriter av högsta klass.
Saras debut-cd Just A Dance
har fått fint mottagande
“… en mycket lyckad skivdebut … lite påminner hon om
en ung Anita O’Day” (SvD),
“… det var länge sedan jag
hörde en så välutvecklad jazzsång.” (DIG). Med sig i bandet
har hon några av landets
främsta unga jazzmusiker.
Sara Paues sång,
Klas Lindquist sax,
Adam Forkelid piano,
Svante Söderqvist kontrabas,
Gustav Nahlin trummor
sarapaues.com

förband 19.30

HASSELGÅRDTRIBUTEN

ODDJOB

lör 1 okt kl 19.00

Det är stort för jazzklubben att vara värd för
Hasselgårdtributen varje år. Speciellt trevligt
är det förstås att få lyckliggöra en begåvad
ung jazzmusiker som får Bollnäs kommuns
jazzstipendium på 10.000 kr.
Årets Hasselgårdstipendiat är pianisten och
dragspelaren Fredrik Bertilsson.
Fredrik har som dragspelare tilldelats både Albin Hagström- och
Andrew Walterstipendiet. Nu premieras han
främst för sitt pianospel som är på samma
höga nivå. I våras höll Fredrik sin examenskonsert efter tre års studier vid Musikhögskolan i Örebro. I kväll får vi höra Fredrik
med eget band.
Festkvällen kröns med en av Sveriges verkligt stora jazzmusiker Bengt Hallberg. I våras mottog Bengt Svensk Jazz stora hederspris för
sin livslånga insats för jazzen. Hans ljuva musik har förgyllt vår tillvaro
i mer än 60 år, första plattan kom ut redan 1948. Sedan dess har Bengt
varit en viktig del av den i många stycken fantastiskt framgångsrika
svenska jazzen. Han har spelat med i stort sett alla i den svenska jazzeliten liksom med många världsnamn. Bengts personliga spel med klassiskt anslag och oemotståndligt sväng rymmer såväl enkelhet som intrikat musikalisk rikedom. Tributkvällen intar han flygeln på stora scenen
för en solokonsert.

tis 18 okt kl 20.00

foto: Sanna Lindberg

Det kollektiva svänget, de sparsmakat utmejslade melodierna och gruppens oefterhärmligt elastiska groove har oavsett genre gjort Oddjob
till ett av de främsta svenska banden. Grammisnominerade 2011 och
signade av tyska ACT samt utländsk bokare. Allt borgar för fortsatt
intressant internationell karriär. Till Bollnäs kommer Oddjob med musik
från nya albumet Clint som är en respektfull hyllning till Eastwood och
hans filmer. Goran Kajfes trumpet, Per ”Ruskträsk” Johansson sax,
Daniel Karlsson piano, Peter Forss bas, Janne Robertson trummor
oddjob.cd

förband 19.30

“GUS” & HANS VÄNNER
tis 1 nov
kl 19.30

Utgår p.g.a sjukdom. Nytt
band: Claes Janson med
Kjell Öhman trio. Claes
Janson sång, Kjell Öhman
piano, Jörgen Smeby bas,
Jocke Ekberg trummor
foto: Thord Ehnberg

foto: Claes Tillander

Huvudsponsor
Övriga sponsorer och medarrangörer:
Bollnäsbygdens Kulturstiftelse, Alteco, Bollnäs
Bostäder, Bollnäs kommun-Kulturen, Kulturskolan,
Bollnäs folkhögskola, Musik Gävleborg

höstens konserter är på Kulturhuset

Hej på er! Min orkester heter "Gus" och hans vänner.
Eftersom jag firar att fylla 70 i år, så har jag handplockat mina musiker
bland dem som jag spelat väldigt mycket med. Claes känner ni ju väl
till sen förut och likaså Kjell. På saxofoner har jag Göran verksam i
Finland under 12 år och som nu återbördats till Sverige. Göran ledde
en rad fina jazzgrupper där och är också bas för Stockholm City
Jazzorchestra. På kontrabas har jag Jörgen, i mitt tycke en av våra
stora på instrumentet, tillika Putte Wickmans favoritbasist. Och jag själv
på trummorna som ni känner vid det här laget. Hälsar "Gus".
Claes Janson sång, Göran Larsen sax, Kjell Öhman piano,
Jörgen Smeby bas, Leif “Gus” Dahlberg trummor

