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Medlemsantal - BJC har under året 2022 haft ca 200 medlemmar 

Styrelsearbetet - Det råder god stämning i styrelsen. Vi har haft 3 
protokollförda styrelsemöten under året och flera mejlöverenskommelser. 

Vårsäsongen inleddes med Victoria Tolstoy band. Vi hade sammanlagt nio 
konserter med välmeritrerade musiker inkl en barnkonsert. Restriktioner 
gällde en bit in på säsongen då publiktaket var begränsat till 70 personer. 
Publiken var på plats. Det fanns ett sug hos både musiker och publik att 
äntligen få sammanstråla.  
På Kulturtinget i Kulturkvarteret lör 21 maj representerades BJC av 
AnnaLena och Inger med en gemensam monter för BJCoch Bollnäs 
Riksteaterförening.  
Jazzfesten (årsmöte för riksorg Svensk Jazz, showcase, föreläsningar, 
galakonsert) i Umeå den 20 - 22 maj, där representerades BJC av ordf Ewa 
och kassör Anders. 

Höstsäsongen Inga restriktioner!! Vi hade sammanlagt tolv konserter inkl 
en barnkonsert. Den 4 okt firade vi Åke Hasselgård som just den dagen 
skulle fyllt 100 år! Ett trevligt Hasselgårdtribut i tre akter med musiker 
som bjöd på jazz i olika stilar. En av dessa akter var årets Hasselgård-
stipendiat saxofonisten Martin Jäderberg med band som bjöd på egenkom-
ponerat. Kreativt och samspelt! 
Kulturhuset fick en ny restauratör precis till BJC:s höstpremiär. Att det 
finns servering förstärker den fina stämningen under våra konserter. Så vi 
är tacksamma att rekryteringen lyckades.



Konserter 2022 Vårsäsongen 

1/2 Viktoria Tolstoy band var först på scenen, sprudlande av energi och 
spelglädje bjöd hon och bandet på en hejdundrande säsongsinledning. 
Förband: Tisdag på torsdag 

15/2 Johan Lindström Septett lyfte taket i Stormaresalen med en 
musikalisk bredd som saknar motstycke.  
Förband: Tänkhuset 

1/3 Hannah Svensson Group, Hannah som etablerat sig som en av Sveriges 
mest uppskattade jazzsångerskor och hennes band gav en fin musik-
upplevelse. 
Förband: Tyko Ruin Ensemble

5/3 ”Kom så svänger vi på bibblan” med SISO-gänget, Singer-songwriter 
elever från Bollnäs folkhögskola gav en föreställning för barn upp till 7 år. 

12/3 Amanda Ginsburg, Grammisvinnaren som bjöd på sin personligt 
musikaliska jazzvärld. Ett samarr mellan Kulturhuset och BJC. 
Förband: Elvira Lundstedt Band

22/3 Daniel Karlsson Trio kunde med kort framförhållning ersätta den 
bokade trion Jakob Bro/Marilyn Mazur/Palle Mickelborg som lämnade 
återbud p g a hälsoskäl. D K T bjöd på nykomponerad musik, samspelt och 
spännande som alltid. 
Förband: Judith Möhle trio 

5/4 Oktetten Lars 8 bjöd på mer och mindre kända låtar och fina original-
arrangemang av de fyra legendariska Larsarna - Gullin, Sjösten, Färnlöf 
och Werner. 
Förband: Timmy Thorén Trio 

19/4 Ellas Kapell feat Klas Lindquist. Sångerskan Lovisa Jennervall med 
musiker spelade jazzklassiker i ny fräsch skrud.  
Förband: inget denna kväll.

3/5 Säsongsavslut med MusicMusicMusic Oversized, pianotrio med 
stråkar och blås. Svängigt och storslaget!  
Förband: N J 4 



Höstsäsongen 
6/9 En kanonstart med fullt hus. Hebbe Sisters & Jan Adefelt Swingtime 
Trio. Stämsång och artisteri på hög nivå med sprudlande energi och glädje. 
Förband: Varning för musik 

20/9 Lena & Daniel, Lena Svanberg - Bollnäs egen jazzdrottning och 
Daniel Bingert bjöd tillsammans med grymt band på brasilianska 
bossanovatoner och fyllde salen med kärlek och glädjerus.  
Förband: Tea with Friends 

29/9 De svenska musikgiganterna Nils Landgren/Jan Lundgren gav en 
vacker och stämningsfull konsert. Storfrämmande som fyllde Stormare-
salen. Alla var mer än nöjda.  
Förband: Svängrum 

4/10 ”Stan” Hasselgård 100 år. Vi firade så klart den traditionella 
Hasselgårdtributen lite extra. På scenen, Swedish Swing Society, årets 
stipendiat Martin Jäderberg och Trio Texas/Ståhl/Agnas 

11/10 Agnes Persson Kvartett. Gitarristen Agnes (som varit elev på Bns 
Folkhögskola) bjöd på sköna låtar tillsammans med fantastiskt komp. 
Konserten (en del av en turné) var starkt subventionerad av Svensk Jazz. 
Tack för det! 
Förband: Hartman point of view 

21/10 Thorbjørn Risager & The Black Tornados. Danskarna fyllde 
Stormaresalen med publik och bluesgung. Outstanding! Efterlängtat!

29/10 Barnkonsert i Träkyrkan med Kari Sjöstrand. De små (och deras 
föräldrar) fick en kul stund med saxen Filura, Baryton och ormen Roffe. 

8/11 Karl Olandersson Kvartett - en av våra främsta trumpetare 
tillsammans med superkomp hänförde publiken med sin musik.  
Förband: Fyra nuggets med currysås 
 
17/11 Hederosgruppen med splitternya skivan ”Ståplats”. Detta härliga 
band bjöd på suverän och brokig musik. En ren glädje att få uppleva.   
Konserten var ett samarr mellan Kulturhuset och BJC. 
 
22/11 Fredrik Kronkvist 5 levererade på höstens sista tisdagsjazz. Egna 
läckra tolkningar av kända låtar ur The Swedish Songbook”. 
Förband: Back and the Street Boys 



11/12 En glittrande Julkonsert på Stora Scenen och ett säsongsavslut att 
minnas med Peter Asplund, Linda Pettersson, Emmalisa Hallander, Vivian 
Buczek och Sandviken Big Band. Julshow med maffiga jazzversioner av 
svenska och amerikanska julklassiker.  

Sist men inte minst… 

Stort tack till Folkhögskolans musikelever för fint samarbete och fantastisk 
musik som ständigt levereras av era förband. 

Varmt tack till vår skickliga ljudtekniker Stefan Netsman. 

Tack kära medlemmar och publik för att ni medverkat under året.  
Tack till medarrangörer; Bollnäs kommun Kulturenheten, Kultur 
Gävleborg, Bollnäs folkhögskola och våra sponsorer.  

BJC erhåller bidrag från Kulturrådet. 

För Bollnäs Jazz Club               AnnaLena Kron, sekreterare 

 


