tis 22 nov kl 19.30 förband 19.00
FREDRIK KRONKVIST 5

Efter en rad hyllande internationella
projekt vänder Fredrik Kronkvist
hemåt och återknyter kontakten
med sina svenska musikrötter i The
Swedish Songbook. Framåtblickande omarbetningar på klassikerna
från den rika svenska musiktraditionen i spännande arrangemang.
Fredrik Kronkvist altsaxofon
Olle Wullt gitarr
Sven-Erik Lundeqvist piano/rhodes
Simon Petersson bas
Adam Ross trummor

Biljetter/Entré se sista sidan

sön 11 dec kl 15.00

Peter Asplund

Barnkonsert Upp till 7 år

TRÄKYRKAN

fri entré

lördag 29 OKT kl 12.00

Agnes Persson
Kvartett
11 okt

JAG LÅTER SÅ MYCKET JAG VILL

Av och med Kari Sjöstrand som bor i sitt kök där hon samlar på
lock och spelar sina locklåtar. Karis saxofon Filura känner sig
ensam och längtar efter en likasinnad. Då dyker ormen Roffe upp…

Varmt tack till våra medarrangörer
Bollnäs kommun Kulturenheten,
Kultur Gävleborg, Bollnäs folkhögskola

och våra sponsorer

Bollnäs Jazz Club - info

Förköp bollnas.se/biljetter och Kulturhusets reception
samt i mån av plats i foajén innan konserten börjar
Entré inkl serviceavg 195, BJC-medlem 155, skolungdom 50 kr
Thorbjørn Risager och The Christmas Feeling 250, medl 210, ungd 50 kr

f e a t u r i n g

Vivian Buczek Linda Pettersson Emmalisa Hallander

Sandviken Big Band

Vi är glada och stolta att för första gången i BJC:s historia presentera en julshow/konsert. Välkommen till Stora scenen och
Peter Asplund Big Band Show - The Christmas edition.
Maffiga jazzversioner av amerikanska och svenska julklassiker.
Biljetter/Entré se sista sidan

Medlemsavgift/år: 200 kr/pers, 300 kr/familj
Betalas in på bankgiro 105-9716
Kontakt: bollnasjazzclub@gmail.com
Tel: 076-7627604
Hemsida: bollnasjazzclub.se

Guld 2015

PROGRAM HÖSTEN 2022
Konserter på Kulturhuset

tis 6 sep kl 19.30

förband 19.00

THE HEBBE SISTERS

Sångtrion och systrarna Emile, Josefine
och Maria Hebbe levererar högklassig
underhållning med härlig energi och träffsäker stämsång. Det nya albumet Jazz it
up and move är en sprudlande hyllning
till Swingjazzens storhetstid 30-40-talet.
De väletablerade jazzmusikerna i Jan
Adefelt Swingtime Trio garanterar det
absolut svängande kompet.
Emile, Josefine, Maria Hebbe sång,
Jan Adefelt bas, Bengt Stark trummor,
Stefan Gustafson piano
Biljetter/Entré se sista sidan

tis 20 sep kl 19.30

förband 19.00

LENA & DANIEL

Kritikerhyllat band bjuder på brasiliansk jazzbossanova och tropicália.
Lena Swanberg och Daniel
Bingert brinner för varandra och
den brasilianska musikskatten.
Nya albumet Amor ”… en skiva att
bli uttryckligen glad åt… Lena &
Daniel är suveräna på att gestalta
den brasilianska musiken” (LIRA)
Lena Swanberg sång
Daniel Bingert elbas/gitarr/synth
Guto Lucena sax/klarinett/flöjt
Olle Linder mandolin/slagverk
Valter Kindbom trummor/slagverk/synth Biljetter/Entré se sista sidan

tor 29 sep kl 19.30

förband 19.00

NILS LANDGREN / JAN LUNDGREN

I samarbete med Musik Västernorrland

tis 4 okt kl 19.00

HASSELGÅRDTRIBUT I 3 AKTER

100 ÅR
4.10.1922
4.10.2022

SWEDISH SWING SOCIETY

4 okt kl 19.00
Swedish Swing Society förvaltar och utvecklar arvet efter Benny
Goodmans berömda trio med klarinett, piano och trummor.
”Världsklass” är ett omdöme som ofta används efter bandets framträdanden som t ex på Carnegie Hall. ”Samspelet mellan Uffe, Antti
och Björn är strålande. Det låter så enkelt och självklart när de gör
sina eleganta och svängiga versioner att man blir på gott humör” (OJ)
Antti Sarpila klarinett/piano, Ulf Johansson Werre piano/
trombon, Björn Sjödin slagverk

MARTIN JÄDERBERG

Årets Hasselgårdstipendium föräras
Martin Jäderberg från Gävle.
Motiveringen lyder: ”Martin Jäderberg har med
sin starka musikaliska röst en tydlig koppling
till traditionen men också ett eget förhållningssätt till improvisation vilket gör honom till en av
den yngre generationens kommande tonkonstnärer som kommer sätta sin prägel på jazzmusiken av vår tid.”
Smygpremiär för debutskivan Mappe 3 + jazz = < 3. Egenkomponerad musik inspirerad av giganterna från förr och Martins nutida
hjältar. Dåtid och samtid med eget uttryck. Martin Jäderberg
saxofon/klarinett, Nils Kristensson bas, Maria Dahlin trummor

TRIO TEXAS / STÅHL / AGNAS

tis 11 okt kl 19.30

förband 19.00

AGNES PERSSON KVARTETT
Debutalbumet In Collaboration With Flowers fick
ett mycket fint mottagande.
Lyssnaren möts av såväl
lekfull blues som av sköna
ballader. Agnes rör sig över
gitarren med en rund och
närvarande ton som inte
räds att låta energin flöda.
Agnes Persson gitarr
Simon Pehrson Balvig sax
August Eriksson bas
Nils Agnas trummor
Biljetter/Entré se sista sidan

fre 21 okt kl 20.00
THORBJØRN RISAGER
Thorbjørn Risager & The Black
Tornado - ett internationellt band
av högsta kaliber med sin starka
scenshow av blues, rock, roots,
funk, soul och americana. Till BJC
kommer de med nysläppta skivan
Navigation Blues.
Thorbjørn Risager sång/gitarr
Emil Balsgaard piano/orgel
Joachim Svensmark gitarr
Hans Nybo saxofon
Peter Kehl trumpet/flygelhorn
Søren Bøjgaard bas/synthbas
Martin Seidelin trummor

Biljetter/Entré se sista sidan

tis 8 nov kl 19.30

förband 19.00

KARL OLANDERSSON KVARTETT

Två musikgiganter tar oss
med på en fantastisk resa
mellan de svängigaste beaten och de mjukaste tongångarna. Deras stilar går
från jazz, funk och nordisk
folkton till klassiskt och nytänkande improvisation.
Albumet Kristallen skimrar
i oväntade färger. Missa
inte detta mästarmöte!
Nils Landgren trombon
Jan Lundgren piano

I ett avslutande set på Hasselgårdtributen bjuds på nyskriven musik
av träblåsaren Texas. Kvällen till
ära med klarinettfamiljen i fokus.
Med baslös trio tar Texas, Ståhl
och Agnas intryck både från baslösa trios med Lester Young, Jan
Johansson, Lennie Tristano, Anthony Braxton och samtida musik.
Per Texas Johansson klarinetter
Mattias Ståhl vibrafon
Konrad Agnas trummor

Under hösten är KOK ute på
releaseturné för senaste skivan
Walk And Talk som då släpps
som vinyl. KOK anses av många
vara en av landets bästa jazzakter. Medryckande sväng,
melodisk och rytmisk elegans,
dynamik och spännande samspel av högsta klass.
Karl Olandersson trumpet
Magnus Hjort piano
Martin Sjöstedt bas
Daniel Fredriksson trummor

Biljetter/Entré se sista sidan

Biljetter/Entré se sista sidan

Biljetter/Entré se sista sidan

