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Plats för namnetikett

JAZZCLUBENS
HÖSTPROGRAM 2018
Vi kommer att vara på Piren de två första
gångerna därefter fyra gånger på
Lily´s Kök & Bar.
0176-162 20

Jazzmusikens Vänner
i Norrtelje

är en ideell förening med ett antal entusiaster som med aktivt arbete verkar för
utveckling av jazzkulturen i Norrtälje. Vi
arrangerar jazzkvällar under våren och
hösten, konserter och ”Norrtelje Jazzdagar”
veckan efter midsommar.
Jazzmusikens Vänner i Norrtelje
Box 446, 761 24 Norrtälje
Org nr 802 402 2553.
Bg 5868 - 6924.
www.norrteljejazzclub.se
Årsavgiften är 200:- och betalas in på
Bg 5868-6924.
Glöm inte att skriva ditt namn.
Medlemsavgiften ger dig rabatt på entréavgiften till jazzkvällarna med 50 kr samt
även rabatt på konserter under året.
Entrén på våra jazzkvällar är 100:- för
medlemmar och 150:- för icke medlemmar.
Ni har även medlemsrabatt i länets jazzklubbar.

Jazzkvällarna sker i
samarbete med

Ni kan betala kontant
eller med swish på våra jazzkvällar.

Torsdag 27 september på Piren

Vi minns Jan Johansson
och hans musik

Det är 50 år sedan Jan Johansson gick bort i en tragisk bilolycka endast 37 år gammal. Han hann bli en av Sveriges
skickligaste jazzpianister som skapade en egen stil genom
att använda svensk folkmusik som grund. Musikerna som
vi ikväll får lyssna till har alla spelat med Jan Johansson.
De kommer att berätta om sina möten med Jan och spela
hans musik.

Bandmedlemmar: Jan Allan trumpet, Erik Kjellberg piano,
Magnus Marcks bas.

Torsdag 11 oktober på Piren

Arnesen Blues Band

Det här bandet har funnits i ca 15 år och är ett genuint bluesband. Deras koncept har hela tiden varit detsamma. Medlemmarna behärskar sina instrument till fulländning och
visar en överväldigande spelglädje. Arrangemangen lyfter
fram solisterna som backas upp av en solid rytmsektion.
Det här är blues när den är som bäst!
Bandmedlemmar: Thomas Arnesen gitarr/sång, Andreas
Hellkvist hamondorgel, Björn Lundquist elbas, Anders
Forsberg klaviatur, Ola Ragnar trummor.
0176-22 54 44
Kyrkogatan 8

Visit Roslagen
Förköp genom
6-765 06 60.
(Turistbyrån), 07

KONSERTER

Sharon Dyall med Another Angle
Söndag 14 oktober i Folkets Hus kl 16.00

Entré: 200:- medlemmar / 250:- icke medlemmar.
Jazz och soul möter rock och pop.
Sångerskan Sharon Dyall, pianisten Tommy Berndtsson
och basisten Lars Ericsson framför nya personliga
arrangemang på kompositioner av bland andra Jimi
Hendrix, Paul Simon ,Van Morrison och Prince.
Svängig, lekfull, improviserad musik när den är
som bäst! Lite lagom stökig, ungefär som när man
förbereder ett snöbollskrig.
Samarbete mellan Kim Kultur & Nöje och
Norrtelje Jazzclub.

Violet Green

A Tribute to Woman Pioneers in Blues and
Rockn´ Roll
Söndag 11 november i Folkets Hus kl 15.00

Entré: 150:- medlemmar / 180:- icke medlemmar.
Bandet framför en hyllning till kvinnliga rock,
blues och jazzpionjärer genom att ta oss med på
en spännande resa genom musikhistorien. De
bjuder på kända och okända pärlor från början av
1900-talet fram till 70-talet.
Bandmedlemmar: Jenny Fall sång, Ulla Wrethagen
gitarr/sång, Anna Hammarsten keyboard/sång, Elsie
Petrén saxofon, Eva Grund trummor, Lena Andersson
bas. Samarbete mellan Riksteaterföreningen i Roslagen
och Norrtelje Jazzclub

Las Vegas Show

Söndag 25 november Roslagsskolans Aula
kl 16.00 Entré: 250:-

Det blir en svängig show med musikalstjärnorna
Rennie Mirro, Karl Dyall, Joachim Bergström som
tillsammans med Blåsarsymfonikerna tar oss med till
Frank Sinatra, Dean Martin och Sammy Davis Jr´s
musikaliska värld.

Jazzkryssning på Rosella
Söndag 7 oktober
Släpp loss och följ med på en jazzkryssning ombord på
båten Rosella! Två fantastiska orkestrar kommer att spela
non-stop under hela resan. Dr Pam with Friends och
Hasse Ling and his Syncopators of Swing.
Båten avgår från Kapellskär kl 14.45. Buss från Norrtälje
13.30. Åter i Norrtälje kl 20.30.
Pris: 275:- medlemmar / 315:- icke medlemmar.
I priset ingår: Bussanslutning inom Viking Lines
upptagningsområde, välkomstdrink, Grill & Stekbord
inkl dryck. Boka hos Viking Line 08-452 40 00.
Kod SKJAZZ

info: www.vikingline.se/jazzkryssningar

Det här är ett samarbete mellan Viking Line och
Norrtelje Jazzclub.

Torsdag 25 oktober på Lily´s Kök & Bar

Carin Lundins kvartett

Bra musik kan nog aldrig bli utsliten och blandar
man lite gammalt godis med lite nytt så får man en
mix som räcker långt. Under sina 15 år som jazzsångerska kan Carin skaka bort gammalt jazzdamm
och ger låtarna en ny polish med sin mjukhet och
stora musikalitet. Musikerna är följsamma och
kryddar låtarna med sina solostick.

Bandmedlemmar: Carin Lundin sång, Daniel Tilling
piano, Johan Setterlind trumpet, Svante Söderqvist
kontrabas.

Torsdag 8 november på Lily´s Kök & Bar

JC Swingtett

Kom och lyssna på härlig svängig jazz som för
tankarna till Benny Goodmans kvintett med bl
Lionel Hampton på vibrafon! Bandet bildades
2011 med musiker som kan sina instrument från
grunden och har spelat med i olika band och
konstellationer ända från skoltiden och har en
gedigen jazzbakgrund.

Bandmedlemmar: Jan Carlbom vibrafon, Hasse
Sporre klarinett, Pelle Larsson piano, Björn
Hagerman bas, Hasse Ferdinand Carlsson trummor.

Torsdag 22 november på Lily´s Kök & Bar

Christoffersson Tengholm
Project

Det här är en nystartad ungdomsjazzgrupp med
en klassisk kvintettsättning saxofon, trumpet,
piano, kontrabas och trummor och fem starka
jazzpersonligheter vid respektive instrument.
De spelar egna kompositioner och bjuder även
på klassiker ur jazzstandardrepertoaren med tex
Thelonious Monk och Duke Ellington.

Bandmedlemmar: Erik Tengholm trumpet, Johan
Christoffersson saxofon, Leo Lindberg piano, Josef
Karnebäck bas, Daniel Fredriksson trummor.

Torsdag 6 december på Lily´s Kök & Bar

The Imperial Band

1961 var det några ynglingar som ville jamma på
en båt under Tranebergsbron. De ville spela New
Orleansjazz inspirerad av bl a Bunk Johnson och
George Lewis. Efter en tid samma år bildades det
här bandet, varav två medlemmar fortfarande finns
kvar, Christer Fellers och Krister Ohlsson. För att
behålla den tidlösa New Orleans stilen har de nya
medlemmarna valts med stor omsorg.

Bandmedlemmar: Christer Fellers trumpet/
bandledare, Tord Larsson klarinett/tenorsaxofon,
Hans Brandgård trombon, Renzo Spinettti bas, Claes
Grönberg banjo, Krister Ohlsson trummor.

