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Karin Hammar 
Quartet
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YS&H är ett nytt sjumannaband med 
flera välkända namn från den unga jazz-
scenen. Två av musikerna har rötter i 
bygden (läs Kilafors); Linus och Svante. 
Bandet hittar inspiration från modern jazz 
och har samtidigt en fot i “the swinging 
60s” med bl a Bacharach, Gillespie och 
Montenegro på repertoaren. I december 
2008 släppte YS&H sin första cd som fick 
ett mycket fint mottagande. “Musiken är

både behaglig och vital, njutbar och i sin blyga framtoning paradoxalt djärv” (Lira). “Svänget, harmoniken och
de strålande melodierna leder i dessa rätta händer till ett helt annat sorts party än sinnebildens stiliserade till-
ställing. En levande fest, med musiken” (DN). Nils Janson – trumpet/flygelhorn, Daniel K Johansson – 
trombon, Staffan Findin – bastrombon, Linus Lindblom – altsax, Daniel Agurén – piano/arr, 
Svante Söderqvist – bas och Calle Rasmusson – trummor. ysh.se

Bjærv Encounters tis 26 jan kl 20

Carin Lundin Quintet tis 9 feb kl 20

Young, Shy & Handsome tis 23 feb kl 19.30

The Bjærv Encounters är en nybildad grupp med tenorsaxofonisten Robert Nordmark som sammankallande
kraft och huvudkompositör. Tanken har länge funnits hos Nordmark att en dag skriva för ett riktigt drömband

frontat av två tenorer, och den andra tenoristen har i tankarna 
alltid varit Karl-Martin Almqvist, instrumentbroder sedan länge, 
bland annat i världsberömda Stockholm Jazz Orchestra. Men ibland  
tar det tid innan tanke mognar till handling. Fast om resultatet 
alltid blev lika bra som det här, så finns det ju ingen anledning att 
tveka. Till BJC kommer de direkt från Fasching och release av ny cd.  
Robert Nordmark och Karl-Martin Almqvist - tenorsax, Peter 
Nylander - gitarr, Martin Höper - bas och Peter Danemo
trummor.
För den som undrar är bjærv ett mytologiskt jazzdjur som består 
av lika delar norrländsk järv och värmländsk björn. En lika rov-
lysten kombination som Nordmark–Almqvist, alltså.
myspace.com/robertnordmarkquartetFÖRBAND 19.30 

Efter succéskivorna med “Babble” och “Song that we all recognize” har
Carin Lundin äntligen kommit med uppföljaren “Smulor och parafraser”
med osviklig timing, inlevelse och jazzkänsla.
Några pressklipp: “Med en f lirtig glimt i ögat och en sällsynt självsäkerhet
i sitt artisteri leker hon med sina sånger som en katt leker med solstrålar”
(DI). Hon är en öppen och okonst lad sångerska som kan få de mest
osmorda dörrar att öppna sig” (ST). “Hennes röst har både integritet och
innerlighet” (OJ). “Opretentiöst, jordnära och lättillgängligt … faktiskt
lite av Monica Zetterlund … sjunger Carin helt betagande” (LP).
Till oss tar Carin med sig sin egen goda blandning av standards, jazzvisor
och några egna alster. Gemensam nämnare: kärleksfullt grymt sväng.
Carin Lundin - sång, Johan Setterlind - trumpet, Mathias Algotsson
- piano, Mattias Welin - bas och Daniel Fredriksson - trummor. 
carinlundin.com

foto: Pontus Dahlström 

 



Karin Hammar Quartet ons 17 mars kl 20

Fafner tis 30 mars kl 19.30

FÖRBAND 19.30 

Trombonisten Karin Hammar har här handplockat några av Sveriges och norra
Europas främsta musiker för en ny spännande grupp: Karin Hammar Quartet.
Kvartetten startade 2007 och i november 2009 släpptes gruppens första CD
”Everyday Magic” i Sverige samt i 12 andra länder, b la Tyskland, Japan och
Sydafrika. Skivan har fått fina lovord både i Sverige och utomlands. Gruppen 
spelar musik av i huvudsak Hammar, men det kan även dyka upp en och annan
kändare melodi. “Det är modern, akustisk jazz med såväl grooviga som lyriska
sidor” (DN). Oavsett om det spelas originalkompositioner eller smyger sig in en
och annan “cover”, kommer den musikaliska uppgiften att angripas med största
möjliga lyhördhet, lekfullhet och musikalitet. För detta sörjer gruppens namn-
kunniga medlemmar: Karin Hammar – trombon, Jonas Östholm – piano, 
Tony Overwater – bas och Anders Kjellberg – trummor.
myspace.com/karinhammar

Fafner (f d Wennerström/Sedgwick Quintet) 
premiärspelade februari 2008 på Underbara
Bar i Stockholm för en stor och entusiastisk 
publik. Våren 2009 genomfördes, förutom
spelningar i Stockholm, en norrlandsturné 
samt inspelning för Jazzradion. Till BJC har 
de förhoppningsvis med sig sin första cd 
som spelades in i november 2009. Cecilia 
Wennerström som är en av våra främsta
saxofonister sedan 30 år har en stark in-
spiration av 60-talets Blue Note tradition.
Amanda Sedgwick är flerfaldigt stipendierad
i svenskt jazzliv. I början av 2000-talet
verksam i Holland och USA men bor nu till största delen i Sverige. 
Kompet tillhör toppskiktet av ung svensk jazz där medlemmarna ingår i ett flertal andra spännande grupper.
Cecilia Wennerström - tenorsax, Amanda Sedgwick - altsax, Carl Bagge - piano, Kenji Rabson - bas
och Moussa Fadera - trummor.  
wela.nu   amandasedgwick.com

Fredrik Norén blev
proffsmusiker endast
18 år gammal. Han
har under sin långa karriär spelat med så gott som
alla stora svenska jazzmusiker; Lars Gullin, Rolf
Ericson, Bengt Hallberg, Bernt Rosengren och Lars
Färnlöv för att nämna några samt även med många
amerikanska jazzstjärnor som Ben Webster, Dexter
Gordon, Art Farmer, Red Mitchell m fl.
Fredrik Norén Band bildades 1978. Under dessa 32
år har många av våra idag mest kända jazzmusiker
spelat i bandet. Fredrik har en unik förmåga att knyta
till sig unga begåvade musiker som ger bandet stän-
digt ny energi och spelglädje. Nya skivan “Inside Up”
låter som befriande exotiskt svängig jazz och blues.
Niklas Barnö - trumpet, Magnus Dölerud - tenorsax, Erik Lindeborg - piano, Niklas Wennström - bas
och Fredrik Norén - trummor.  
myspace.com/fredriknorenband

foto: Ellekari Larsson Sander 

foto: Andreas Oetker-Kast

foto: Peter Forsman 

Fredrik Norén Band tis 13 april kl 19.30

 



vår  konsertlokal                Träkyrkan   stationsgatan 14

besök  vår  hemsida  bollnasjazzclub.se

Bollnäs Jazz Club - info

Stort tack till våra sponsorer!
Medarrangörer: Bollnäs kommun-Kulturen, Musik Gävleborg, Bollnäs folkhögskola

Varmt välkommen till vårens konserter!
BJC har som alltid ambitionen att bjuda på ett varierat och spännande program.

Det finns idag hur många bra band som helst, så att att välja bland dem alla

är ett angenämt “problem”. 

Sakta och säkert betar vi av det ena efter det andra.

Kort sagt, vi har valt ut några av landets bästa även denna gång.

Ung, gammal, mitt emellan? Musiken har inga gränser om sinnet är öppet.

Vi träffas och trivs i Träkyrkan! 

Bollnäs Jazz Club

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


