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Bollnäs kommun Kulturenheten, 

Kultur Gävleborg, Bollnäs folkhögskola 
och våra sponsorer
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PROGRAM VÅREN 2023 
Alla konserter på Kulturhuset

Guld 

Rebecka 
Törnqvist 
14 mars

2 familjelördagar fri EntrÉ

Bollnäs Jazz Club - info 
Förköp bollnas.se/biljetter och Kulturhusets reception 

Biljetter säljs även (i mån av plats) i entrékassan 
Entré inkl servicavg 195, BJC-medlem 155, skolungdom 50 kr 

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

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

Hemsida: bollnasjazzclub.se 

 förband 19.00tis 9 maj kl 19.30 
HANS BACKENROTH Q

Följ oss på                   facebook

Skriv för att lägga 
till text

En av Sveiges, Europas och 
jazzvärldens absolut bästa 
och mest anlitade kontraba-
sister kommer ut med sin  
andra platta. Varför så få? 
Kanske för att han varit så 
upptagen med att få andra  
att skina. Det kan ha varit 
pandemipausen som gett  
Hans Backenroth möjlig- 
heten att tillsammans med  
tre medmusiker ur Sverige-
eliten spela in Parker’s  
mood. En hyllning till bop-
mästaren Charlie Parker.  
Vi får njuta av många fina  
och finurliga tolkningar på 
trio, duo och kvartett. 
Hans Backenroth bas 
Klas Lindquist altsax/klarinett 
Erik Söderlind gitarr 
Karl-Henrik Ousbäck trummor 
Biljetter/entré se sista sidan

tis 25 april kl 19.30 
CAMILLE THURMAN

 förband 19.00

Amerikanska Camille’s sång-
förmågor har jämförts med Ella 
Fitzgerald’s och Betty Carter’s  
och hennes fylliga, varma spel  
på tenorsaxen har fått andra  
att nämna henne jämte stor- 
heter som Dexter Gordon och  
Joe Henderson. Bara på några 
år har hon delat scen med stjär-
nor som George Coleman, Roy 
Haynes, Dianne Reeves, Chaka 
Khan, Diana Krall, Alicia Keys 
m fl. Camille har fyra album på 
sitt cv och senaste Fortitude 
(2022) är ett samarbete med 
mästertrummisen Darell Green 
och hans kvartett. 
Camille Thurman tenorsax/sång 
Darrell Green trummor  
Wallace Roney Jr trumpet  
Marvin Sewell gitarr 
Tom DiCarlo bas 

Biljetter/entré se sista sidan

Lördag 25 feb kl 12.00 ger 
SISO-Gänget (Singer-songwriter-
elever) från Folkis en liten före-
ställning på Bibblan för barn upp 
till 7 år. Ingår i Familjelördagarna
så medföljande vuxna är också 
välkomna till en mysig stund.

Foto Iris Skillermark

FRI LUFT Träkyrkan Lördag 18 mars kl 12.00
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I samarbete med ”På Turne”

Foto Elliot Elliot

                      En fartfylld familjekon-
sert där ingenting är
omöjligt. Jazztrion Fri 
Luft tar med publiken 
på en resa runt jorden 
med happening som en 
lysande stjärna. Trion
spelar med en tro på 
att musik och improvi-
sation kan uppskattas
av alla och går över 
åldersgränser, genus 
och ursprung.

Staffan Findin trombon
Jonas Lindeborg trumpet
Andreas Andersson baryton

BJC erhåller bidrag från 
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tis 28 mars kl 19.30 
FILIP JERS

tis 14 feb kl 19.30  
JOSEFINE LINDSTRAND

100 mm
100 mm

98 mm

 förband 19.00

tis 31 jan kl 19.30 
IDA SAND BAND

 förband 19.00

 förband 19.00

 förband 19.00tis 28 feb kl 19.30 
STOCKHOLM HOT SEVEN

Med nya skivan Mirages by the lake (2022) skapar Josefine 
Lindstrand musik som frestar dig att följa med till hennes barn-
domsminnen. Med en röst som ekar mystik av den svenska skogen 
och kristallklara sjöar. Josefin har varit en av Skandinaviens ledande 
sångerskor på jazzscenen i mer än 15 år.  
Josefine Lindstrand sång/komposition/arrangemang, Jonas 
Östholm piano, Gunnar Halle trumpet, Thomas Backman  
klarinetter/barytonsax, Staffan Findin trombon/tuba, Pär-Ola 
Landin bas, Fredrik Myhr trummor/effekter/sounds 

Biljetter/entré se sista sidan 

     

I samarbete med Musik  
Västernorrland

In the spirit of Toots. 
Munspelaren och jazzmusikern 
Toots Thielemans spelade sig  
in i publikens hjärta med själ 
och lekfullhet. Förra året  
skulle han ha fyllt 100 år och 
denna konsert är en hyllning 
till mäster Toots. Vem passar 
bättre att göra det än vår  
egen munspelsvirtuos Filip 
Jers? Filip och Toots möttes 
vid flera tillfällen för att bl a 
musicera tillsammans. Med 
avstamp i Toots kärlek till 
Sverige bjuds på en odyssée 
med välkända, älskade melo-
dier som Bluesette, Dunder-
klumpen m fl i tätt samspel 
med Carl Bagge Trio. 
Filip Jers munspel 
Carl Bagge piano 
Martin Höper bas 
Chris Montgomery trummor 
Biljetter/entré se sista sidan

tis 14 mars kl 19.30 
REBECKA TÖRNQVIST

 förband 19.00

Ida Sand har soul, blues  
och gospel i blodet. Sex  
album har släppts på den  
tyska labeln ACT (Naxos). 
Senaste albumet Do You  
Hear Me? (2021) är Idas  
mest personliga produk- 
tion där hon skrivt all text  
och musik. Joni Mitchell,  
Carole King och Paul Simon 
är stora inspiratörer. Ida är 
en av landets främsta soul- 
jazzartister med ett delikat 
pianospel och en röst som  
griper tag. Lägg därtill ett  
mästerligt, mäktigt band! 
Ida Sand sång/piano  
Staffan Astner gitarr  
Jesper Nordenström orgel  
Dan Berglund bas 
Per Lindvall trummor    

Biljetter/entré se sista sidan 

       tis 11 april kl 19.30  
STOCKHOLM VOICES

Vokaljazzkvartetten Stockholm Voices har tillsammans med  
sitt band fångat den svenska jazzpubliken sedan första turnén  
2014. Precisionsslipad stämsång med fyra ekvilibristiska röster 
som skapar ett unikt sound byggt på en stark tradition inom jazz- 
genren. Releaseturné för skivan New Horizon där musiken  
och rösterna tas närmare stjärnorna med kärleksfulla tolkningar  
av Sir Paul McCartney’s låtskatt. 
Gunilla Törnfeldt sopran, Maria Winther alt, Alexander  
Lövmark tenor, Jakob Sollevi baryton 
Klas Lindquist altsax/klarinett, Carl Bagge piano, Svante  
Söderqvist bas, Calle Rasmusson trummor 
Biljetter/entré se sista sidan

 förband 19.00

Stockholm Hot Seven - en av våra finaste swingensembler!
Septetten hänför konsertpublik och dansare med sitt förstklassiga 
samspel och oemotståndliga sväng. Lineup med den yngre gene-
rationens mest spännande solister såväl som mer etablerade musi- 
ker på den svenska jazzcenen. SH7 har ett särskilt fokus på Duke 
Ellingtons musik men bjuder även på andra tidlösa klassiker.  
Ta gärna med dansskorna! 
Erik Tengholm trumpet, Axel Mårdsjö alt-/barytonsax, Linus 
Lindblom tenorsax/klarinett, Hampus Adami trombon, Pål  
Nyberg gitarr, Jon Henriksson bas, Jonas Bäckman trummor    

Biljetter/entré se sista sidan      

Rebecka Törnqvists senaste 
album Memo har beskrivits  
som ”ett jazzigt popalbum av 
sällan skådat slag.” (DN) 
Rebeckas säregna röst har  
sedan länge befäst sin plats  
som en av landets mest int- 
ressanta med nyanser och 
förmåga att hantera både  
det kommersiella och fria  
uttrycket med bravur och  
närhet. ”På Memo fortsätter 
Rebecka sitt samarbete  
med mutiinstrumentalisten  
Johan Lindström. Och det  
är femtjärnigt.” (DN)  
”Musikalisk magi” (SVD) 
Rebecka Törnqvist  
sång/piano 
Johan Lindström  
gitarr/piano/pedalsteel 

Biljetter/entré se sista sidan
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Foto Tina Axelsson 
Johan Bergmark

Foto Lars Löfvendahl 

I samarbete med ”På Turne”

Foto Sakarias Larsson 

Foto John Gripenholm 
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och rösterna tas närmare stjärnorna med kärleksfulla tolkningar  
av Sir Paul McCartney’s låtskatt. 
Gunilla Törnfeldt sopran, Maria Winther alt, Alexander  
Lövmark tenor, Jakob Sollevi baryton 
Klas Lindquist altsax/klarinett, Carl Bagge piano, Svante  
Söderqvist bas, Calle Rasmusson trummor 
Biljetter/entré se sista sidan

 förband 19.00

Stockholm Hot Seven - en av våra finaste swingensembler!
Septetten hänför konsertpublik och dansare med sitt förstklassiga 
samspel och oemotståndliga sväng. Lineup med den yngre gene-
rationens mest spännande solister såväl som mer etablerade musi- 
ker på den svenska jazzcenen. SH7 har ett särskilt fokus på Duke 
Ellingtons musik men bjuder även på andra tidlösa klassiker.  
Ta gärna med dansskorna! 
Erik Tengholm trumpet, Axel Mårdsjö alt-/barytonsax, Linus 
Lindblom tenorsax/klarinett, Hampus Adami trombon, Pål  
Nyberg gitarr, Jon Henriksson bas, Jonas Bäckman trummor    

Biljetter/entré se sista sidan      

Rebecka Törnqvists senaste 
album Memo har beskrivits  
som ”ett jazzigt popalbum av 
sällan skådat slag.” (DN) 
Rebeckas säregna röst har  
sedan länge befäst sin plats  
som en av landets mest int- 
ressanta med nyanser och 
förmåga att hantera både  
det kommersiella och fria  
uttrycket med bravur och  
närhet. ”På Memo fortsätter 
Rebecka sitt samarbete  
med mutiinstrumentalisten  
Johan Lindström. Och det  
är femtjärnigt.” (DN)  
”Musikalisk magi” (SVD) 
Rebecka Törnqvist  
sång/piano 
Johan Lindström  
gitarr/piano/pedalsteel 

Biljetter/entré se sista sidan
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Foto Tina Axelsson 
Johan Bergmark

Foto Lars Löfvendahl 

I samarbete med ”På Turne”

Foto Sakarias Larsson 

Foto John Gripenholm 


