
Att inleda med Lina Nyberg 
Tentett och rosade The Clouds 
känns mäktigt. ”The Clouds är  
inget  annat än ett genommusi-
kaliskt underverk i sin genre -  
ett överraskande flöde av ori-
ginalitet, energi och virtuosi-
sitet” (iMusiken). ”… The Clouds 
… one of Nyberg’s best recording 
yet” (All about Jazz). 
Lina Nyberg sång/text/musik 
Tobias Wiklund trumpet 
Karin Hammar trombon 
Fredrik Ljungkvist klarinett 
Per Texas Johansson klar/flöjt 
Alberto Pinton basklarinett 
Cecilia Persson piano  
David Stackenäs gitarr  
Josef Kallerdahl bas 
Peter Danemo trummor  
Förköp bollnas.se/biljetter och Kultur- 
husets reception. Entré inkl serviceavg  
195, BJC-medlem 155, skolung 50 kr.

tis 21 sep kl 19.30 
STHLM JAZZ ORCHESTRA

ons 8 sep kl 19.30 
LINA NYBERG TENTETT

SJO - Plays Coltrane. John Coltrane en av de största, med enorm 
betydelse för jazzens utveckling. ”Högoktanig storbandsmusik med 
precision och stort hjärta”. Kvällens lineup - Trumpeter: Fredrik 
Norén, Karl Olandersson, Nils Janson, Tobias Wiklund. 
Tromboner: Arvid Ingberg, Lisa Bodelius, Hannes Junestav, 
Anders Wiborg. Saxar: Johan Christoffersson, Fredrik 
Kronkvist, Linus Lindblom, Andreas Gidlund, Fredrik Lindborg. 
Piano Daniel Tilling. Bas Martin Sjöstedt. Trumset Adam Ross. 

Förköp bollnas.se/biljetter och Kulturhusets reception.  
Entré inkl serviceavg 195, BJC-medlem 155, skolungdom 50. 

Årets Hasselgårdstipendium går till 
Henrik Jäderberg 
från Gävle. Henrik  
studerar på Kung- 
liga Musikhögskolan. 
Motiveringen lyder: 
”Trumslagaren  
Henrik Jäderberg är 
en mycket personlig 
musiker och instru- 
mentalist. Även om  han redan spelar trummor på en exceptionellt 
hög nivå söker han hungrigt efter nya utmaningar. Därtill har han 
en unik förmåga att se sig själv och sin egen roll i musiken i bre-
dare perspektiv; egenskaper som ligger till grund för att i fram-
tiden kunna navigera sig på resan i det professionella musiklivet.”  
Henrik Jäderberg Kvartett 
Oskar Nordkvist trumpet, David Kontra gitarr,  
Jakob Ulmestrand bas, Henrik Jäderberg trummor 

tis 5 okt kl 19.00 
HENRIK  
JÄDERBERG

Jazzartisten Peter Asplund - en prisad centralfigur på den 
Skandinaviska jazzscenen. Hans ambition att presentera jazzmusik 
i formatet föreställning, snarare än konsert, har blivit ett signum  
för honom och gruppen Aspiration. Nu bjuder de på ny musik från 
senaste albumet All My Septembers, varvat med udda guldkorn  
ur The Great American Songbook.  
Peter Asplund trumpet/flygelhorn/sång, Lars Jansson piano,  
Hans Andersson bas, Johan Löfcrantz Ramsay trummor 

Förköp bollnas.se/biljetter och Kulturhusets reception.  
Entré inkl serviceavg 195, BJC-medlem 155, skolungdom 50 kr. 

Kvällen fortsätter med . . . 
PETER ASPLUND ASPIRATION 
feat. LARS JANSSON
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tis 19 okt kl 19.30 

LISA LYSTAM

tis 2 nov kl 19.30 
TERESE LIEN EVENSTAD 
Terese Lien Evenstad 
Quartet spelar modern jazz  
som sträcker sig från mycket 
intensiva rytmer och harmo- 
nier till fridfulla och lyriska  
melodier. Repertoaren är  
skriven av Terese och är in- 
fluerad av jazz, folkmusik,  
avantgarde och neosoul.  
Tillsammans skapar musi- 
kerna ett nordiskt uttryck  
som berör och väcker efter- 
tanke. Det kritikerrosade 
albumet Perceptive kom 
våren 2020. 
Terese Lien Evenstad violin 
Britta Virves piano 
Arvid Jullander bas 
Peter Danemo trummor 

Förköp bollnas.se/biljetter 
och Kulturhusets reception.  
Entré inkl serviceavg 195, BJC- 
medlem 155, skolungd 50 kr.

I samarbete med Musik  
Västernorrland

Lisa Lystam Family Band har de senaste åren vuxit sig starka 
på den svenska bluesscenen. Deras musik är en het blandning av 
blues, roots och rock. På senaste skivan III har alla i bandet varit 
med och skrivit text, musik och arr. Lisas röst har kraft och driv,  
men även en känslighet som håller musiken dynamisk.  
”Lisa Lystam och hennes band är i världsklass” (Corren). 
Lisa Lystam sång/munspel, Mattias Gustafsson gitarr, Fredrik 
Karlsson gitarr, Johan Sund bas, Patrik Thelin trummor 
Förköp bollnas.se/biljetter och Kulturhusets reception.  
Entré inkl serviceavg 195, BJC-medlem 155, skolungdom 50 kr.

En av våra  största musiker genom tiderna Lars Gullin spelade och 
komponerade främst inom jazzen men behöll även en fot inom den 
klassiska musiken och folkmusiken. Denna unika blandning lyfts  
fram i arrangemangen som huvudsakligen har skapats av Fredrik 
Lindborg som tillsammans med sin trio och den fantastiska stråk-
kvartetten skapar sagolikt vacker musik med mycket glädje, ett  
stänk av svenskt vemod och ovanpå det ett amerikanskt sväng. 
Fredrik Lindborg saxofoner, Martin Sjöstedt bas, Daniel 
Fredriksson trummor, Daniel Migdal, Henrik Naimark-Meyers  
violiner, Ylvali Zilliacus viola, Amalie Stalheim cello   
Förköp bollnas.se/biljetter och Kulturhusets reception.  
Entré inkl serviceavg 195, BJC/KIKA-medlem 155, skolungdom 50 kr.       

tis 30 nov kl 19.30 
FREDRIK LINDBORG TRIO 
& STRÅKKVARTETT

tis 16 nov kl 19.30  
MATS/MORGAN BAND

Umeå-sönerna Mats Öberg och Morgan Åberg hittade varandra 
som musikaliska partners 1981 och firar nu alltså 40 år som band.  
I alla år har de samarbetat kontinuerligt och samtidigt haft fram-
gångsrika karriärer var för sig. Morgan, en Grammy-prisad trum-
slagare på båda sidor om Atlanten. Mats, ett musikaliskt geni,  
pianist, munspelare, kompositör, arrangör i flera genrer. Frank 
Zappa bjöd över dem till USA 2 ggr, efter att de spelat med honom 
i Sverige 1988. ”They played unbelievably, just unbelievably ”.  
”När jag blir stor ska jag bli som Mats Öberg” - Ale Möller.    
Förköp bollnas.se/biljetter och Kulturhusets reception.  
Entré inkl serviceavg 195, BJC-medlem 155, skolungdom 50 kr. 

Samarr med KIKA
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Varmt tack till våra medarrangörer 
Bollnäs kommun Kulturenheten, 

Kultur Gävleborg, Bollnäs folkhögskola 

och våra sponsorer

Guld 2015

Bollnäs Jazz Club - info 
Förköp bollnas.se/biljetter och Kulturhusets reception 
samt i mån av plats i foajén innan konserten börjar 

Medlemsavgift jubileumsåret 2021: 80 kr/pers, 120 kr/familj 

Betalas in på bankgiro 105-9716 
Kontakt: bollnasjazzclub@telia.com 

Tel: 076-7627604 
Hemsida: bollnasjazzclub.se 

tigern säger brr
Barnkonsert lördag     20 nov kl 14.00

Lekfulla texter och medryckande melodier i gränslandet mellan jazz  
och visa. En föreställning som älskas av både publik och kritikerkår.  

Skapad av Anna Einarsdotter musik och Lotta Olsson text. 
Anna Einarsdotter sång, Malin Wättring saxofon,  

Monica Dominique piano, Backa Hans Eriksson bas 
och Peter Danemo trummor.

 fri éntre
Samarr med Kulturhuset
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