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SISO-GÄNGET 
Singer-songwriter- 
elever från Folkis  
ger en liten före- 
ställning för barn  
upp till 7 år.  
Ingår i Familjelör- 
dagarna så med- 
följande vuxna är 
också välkomna till 
en mysig stund. 

Varmt tack till våra medarrangörer 
Bollnäs kommun Kulturenheten, 

Kultur Gävleborg, Bollnäs folkhögskola 
och våra sponsorer

100 mm
100 mm

98 mm

 förband 19.00

PROGRAM VÅREN 2022 
Alla konserter på Kulturhuset

Guld 2015

Viktoria Tolstoy 
1 februari
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Bollnäs Jazz Club - info 
Förköp bollnäs.se/biljetter och Kulturhusets reception 

samt i faojén innan konserten börjar 

Medlemsavgift/år: 200 kr/pers, 300 kr/familj 
Betalas in på bankgiro 105-9716 

Kontakt: bollnasjazzclub@telia.com 
Tel: 076-7627604 

Hemsida: bollnasjazzclub.se 

Ellas Kapell startade i en gemensam kärlek för Ella  
Fitzgerald och som växt och formats. Debutplattan  
Longing överöstes med beröm. Älskade jazzmelodier  
har klätts i ny skrud med stor följsamhet och känsla. 
I november släppte EK sitt andra album What’s It All About? där 
de fortsätter sin framgångsrika resa. ”Det är inte var dag man hör 
ett så klassiskt material förvaltas så fräscht och osökt.” (DN) 
Lovisa Jennervall sång, Klas Lindquist altsax, Manne Skafven- 
stedt piano, Jon Henriksson bas, Edvin Fridolfsson trummor    
Förköp bollnas.se/biljetter och Kulturhusets reception.  
Entré inkl serviceavg 195, BJC-medlem 155, skolungdom 50.    

tis 19 april kl 19.30 
ELLAS KAPELL

 förband 19.00tis 3 maj kl 19.30 
MUSICMUSICMUSIC OVERSIZED

Oversized är den lyxiga versionen av pianotrion/institutionen  
MUSICMUSICMUSIC. Sedan debuten 2004 har MMM kuskat 
runt världen med sin tajta, svängiga och infallsrika musik. 2020 
kände de att det var dax att växla upp och släppte sitt nionde och 
hyllade album Oversized där stråk och blås adderades till trion  
och gav den en dimension extra. Det täta och personliga samspelet 
finns kvar i botten men cellon, fiolen, flöjten och basklarinetten, 
trakterade av förnämliga musiker, kramar ur ännu mer av varje 
komposition. 
Fabian Kallerdahl piano/komposition, Josef Kallerdahl bas,  
Michael Edlund trummor, Josefin Runsteen violin, Emma  
Augustsson cello, Axel Mårdsjö flöjt, Nils Berg basklarinett     
Förköp bollnas.se/biljetter och Kulturhusets reception.  
Entré inkl serviceavg 195, BJC-medlem 155, skolungdom 50.    

Fri  entré

Kvällens gäst Klas Lindquist

Följ oss på facebook



Sedan debuten 1994 har Viktoria Tolstoy varit en av de starkast 
lysande sångstjärnorna på Skandinaviens jazzhimmel. Kristallklar, 
dynamisk, jordnära. När hon sjunger är det inte enbart en sång hon 
tolkar – Viktoria skapar nytt, gestaltar och gör den till sin egen. Den 
nya plattan Stations handlar om att resa. Både i sinnet och fysiskt.  
Musik av bl a Bonnie Raitt, Nancy Wilson, Billy Joel, Shirley Horn  
samt nyskrivet material av Ida Sand och Joel Lyssarides. Markerad 
bluesfeeling med jazzdrama, funk och vackra ballader. 
Viktoria Tolstoy sång, Joel Lyssarides piano, Krister Jonsson 
gitarr, Mattias Svensson bas, Rasmus Kihlberg trummor    
Förköp bollnas.se/biljetter och Kulturhusets reception.  
Entré inkl serviceavg 195, BJC-medlem 155, skolungdom 50.       

lör 12 mars kl 19.30  
AMANDA GINSBURG

100 mm
100 mm

98 mm

tis 1 feb kl 19.30 
VIKTORIA TOLSTOY BAND

 förband 19.00

 förband 19.00

 förband 19.00tis 1 mars kl 19.30 
HANNAH SVENSSON GROUP

Grammis-vinnaren Amanda Ginsburgs karriär har gått med 
raketfart! Hennes två album Jag har funderat på en sak och  
I det lilla händer det mesta har båda prisats med Grammis för 
Årets Jazz. ”Det finns ett eko av våra legendariska jazzångerskor  
i hennes musik. Hon har förmågan att skapa nya och synnerligen 
charmiga låtar som låter sig inspireras av sin historia, men som  
talar med en helt egen röst.” 
Amanda Ginsburg sång, Filip Ekestubbe piano,  
Ludvig  Eriksson bas, Ludwig Gustavsson trummor       
Förköp bollnas.se/biljetter och Kulturhusets reception.  
Entré inkl serviceavg 195, BJC-medlem 155, skolungdom 50.  

I samarbete med Musik  
Västernorrland

 förband 19.00tis 15 feb kl 19.30 
JOHAN LINDSTRÖM SEPTETT

Kritikerrosade Hannah  
Svensson banar sin egen  
väg och har med fem album 
etablerat sig som en av våra  
mest uppskattade jazzsång- 
erskor. Senaste albumet  
Places And Dreams inne- 
håller ny musik skriven av 
Hannah blandat med låtskat- 
ten ur the Great American 
Songbook. ”Hannah Svens- 
sons vokala förmåga och  
tajming är uppenbar från  
första till sista tonen” (JAZZ). 
Hannah Svensson sång  
Jan Lundgren piano  
Ewan Svensson gitarr  
Matz Nilsson bas 
Zoltan Czörsz trummor  

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

Johan Lindström är utan tvekan 
en av de främsta doldisarna på den 
svenska musikscenen. Som musiker,  
kompositör, arrangör, producent har 
han en musikalisk bredd som när- 
mast saknar motstycke.  
I jazzvärlden är han kanske mest 
känd som gitarrist i Tonbruket.  
JLS skivdebuterade 2018 med  
Music For Empty Halls som 
hyllades unisont bortom lands- och 
genregränser. Om uppföljaren On 
The Asylum som kom förra året … 
suggestivt, egenartartat, storartat! 
Johan Lindström gitarr/pedalsteel 
Jonas Kullhammar saxofoner 
Per Texas Johansson sax/klarinett 
Mats Äleklint trombon 
Jesper Nordenström orgel/piano 
Torbjörn Zetterberg bas  
Konrad Agnas trummor 
Förköp bollnas.se/biljetter och Kultur-
husets reception. Entré inkl serviceavg 
195, BJC-medlem 155, skolungdom 50. 

tis 5 april kl 19.30 
OKTETTEN LARS 8

 förband 19.00

Oktetten Lars 8 spelar kompositioner och originalarr av legen- 
darerna Lars Gullin, Lars Sjösten, Lars Färnlöf och Lars Werner.  
Flera av musikerna har arbetat regelbundet med en eller flera 
av de fyra Larsarna. Det är en stark svensk jazztradition och en  
unik nordisk jazzton som OL8 nu håller levande.  
Ulf Ådåker trumpet, Sven Larsson trombon, Ulf Andersson  
altsax, Johan Alenius tenorsax, Cecilia Wennerström bary- 
tonsax, Claes von Heijne piano, Jan Adefelt bas, Bosse  
Söderberg trummor, Christian Rosenberg sång   
Förköp bollnas.se/biljetter och Kulturhusets reception.  
Entré inkl serviceavg 195, BJC-medlem 155, skolungdom 50.      

tis 22 mars kl 19.30  
JAKOB BRO/MARILYN MAZUR/ 
PALLE MIKKELBORG

Samarr med 
Kulturhuset

 förband 19.00

Tre danska jazzgiganter gästar BJC! Gitarristen Jakob Bro har 
gjort sig ett internationellt namn med sin enormt innerliga  
musik och är idag en av de ledande i jazzvärlden. Slagverkaren 
Marilyn Mazur är en mästerlig och musikalisk visionär. Hon har  
bl a turnerat med Miles Davis under sena 80-talet. Trumpetaren  
Palle Mikkelborg är en av Danmarks mest internationellt kända 
och inflytelserika jazzmusiker, kompositör, arrangör och band- 
ledare. Även han har samarbetat med Miles Davis.  
Förköp bollnas.se/biljetter och Kulturhusets reception.  
Entré inkl serviceavg 195, BJC-medlem 155, skolungdom 50.      

Med stöd av Kulturrådet/projekt På Turné


