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Morten Lassem-piano
Ove Gustavsson-bas
Ali Djeridi-trummor

25 år

JAZZCLUBEN
HÖSTPROGRAM 2017
LÖRDAG kl. 14.00-15.30
Vi kommer att vara på Piren, Kapellet,
Trion kommer och spelar pärlor ur den
Amerikanska sångboken i fin, tät och
svängig jazz. JOSEFIN PETERS sång
lägger ytterligare dimension till denna
jazztrio.

0176-22 54 44
Kyrkogatan 8

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.
Pg 425 76 08-2. Bg 5868 - 6924.
www.norrteljejazzclub.se
Årsavgiften är 200:- och betalas in på
Pg 425 76 08-2 eller 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

JOSEFIN PETERS

26-28 juni
och Lanternan.
Orkestrarna spelar
19.30 till 22.00. Ni kan betala kontant eller

med swish på våra jazzkvällar. Kort går
också bra på vår konsert.

Torsdag 21 september på Piren

Mississippi Seven

Hösten inleds med en jubileumskonsert. Norrtelje Jazzclub
har funnits i 25 år och Mississippi Seven har varit med från
allra första början och det har även de flesta av bandets
medlemmar. Bandet arbetar med återvinning av dekadent
dansmusik från den bitterljuva epok då jazzen spreds via
hjulångarna på Mississippifloden. Denna musik gav upphov
till danserna Lindy Hop och Jitterbug.
Bandmedlemmar: Bengan Jansson kornett, Anders Alm
saxofon/sång, Hans Brandgård trombon/sång, Gösta
Colliander piano/accordion, Christopher Mair banjo,
Lars Ireblad sousafon, Bertil Ekman trummor.

Torsdag 5 oktober på Piren

Leon Falk Satchmo Tribute

En djupdykning i Louis Armstrongs musikaliska värld, en
av 1900-talets absolut mest betydelsefulla musiker. Med
samma klassiska Hot Five-sättning som i de legendariska
studiosessionerna på 20-talet, har Leon Falk Satchmo
Tribute med noggrannhet tagit sig an Louis Armstrongs
musikaliska arv. Denna ungdomliga kvintett ger den
”gamla klassiska musiken” en ny känsla och nytt liv.

Bandmedlemmar: Leon Falk trombon/sång, Erik Tengholm
trumpet/kornett, Adam Falk klarinett, Uno Dvärby banjo,
Sara Karkkonen piano.
Tullportsgatan 24
0176-150 60

Torsdag 19 oktober på Kapellet

Torsdag 16 november på Kapellet

Soundstream Jazz Sextet är en av Sveriges bästa och
mest etablerade 50 - och 60-talsjazzband. De har
hunnit släppa tre album och turnerat på jazzklubbar
över hela Sverige med stor framgång. Bandet framför musiken med massivt ensemblespel och lysande
soloinsatser. De bjuder på tungt svängande hardbop
med influenser från Art Blakey, Lee Morgan, Benny
Golson m.fl.
Bandmedlemmar: Martin Sundström bandledare/
kontrabas, Jonne Bentlöv trumpet, Peter Fredriksson
trombon, Gustav Rosén saxofon, Philip Neterowicz
piano, Carl Ottoson trummor.

Det här bandets medlemmar går fortfarande på
Musikhögskolan i Stockholm. När saxofonisten
Björn Bäckström ville prova några skisser på låtar
han aldrig skrivit färdigt, testades dessa av bandets
medlemmar och det blev fullfjädrade låtar med bred
variation i stil men med en röd tråd av lekfullhet
och frihet. Utöver de egenskrivna låtarna, som
tillhör den modernare jazzen, kommer det även att
bjudas på finurliga arrangemang av gamla familjära
standards.
Bandmedlemmar: Björn Bäckström tenorsaxofon,
Lars Ullberg trombon, Britta Virves klaviatur,
Uno Dvärby kontrabas, Jonas Bäckman trummor.

Soundstream Sextet

Torsdag 2 november på Kapellet

Björn Bäckström Band

Christina Gustafsson Trio

Tre musiker av Sveriges främsta jazzelit kommer
att underhålla er ikväll! Christina har handplockat
två excellenta musiker som kommer att tillsammans
med henne spela melodier anpassade till den här
jazzkvällen. Ni kommer att få höra en blandning av
Christinas originallåtar, amerikanska jazzstandards
samt även lite svensk jazz bl. a Povel Ramel
och Beppe Wolgers.
Bandmedlemmar: Christina Gustafsson sång,
Adam Forkelid piano, Svante Söderqvist bas.

KONSERT

Stockholm Swing All Stars

Söndag 5 november på Kapellet kl 16.00

Entré: 200:-medlemmar / 250:-icke medlemmar.
Bordsbokning för matgäster: www.kapellet.nu

Äntligen har vi lyckats få tillbaka detta fantastiska
jazzband till Norrtälje!
När Stockholm Swing All Stars spelar, blandas
de individuella rösterna i soloinpass förpackade
i maffiga arrangemang skrivna av bandets
kapellmästare Klas Lindquist och Fredrik Lindborg.
Det kan gå rasande fort och vara ekvilibristiskt men
det kan även vara stillsamt och vackert. ”Kan man
blanda bebop, swing och hardbop? – Ja, om man
spelar i Stockholm Swing All Stars”. Musikerna i
bandet har gemensamt att de älskar grymt sväng
och lyriska ballader allt från 30-60-talet.
Bandmedlemmar: Karl Olandersson trumpet/sång,
Fredrik Lindborg tenorsaxofon/klarinett, Klas Lindquist
altsaxofon/klarinett, Dicken Hedrenius trombon, Daniel
Tilling piano, Göran Lind kontrabas, Mattias Puttonen
trummor.
agen

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

Torsdag 30 november på Lanternan

Gunnar Lidbergs Swingtett

Den klassiska swingmusiken presenteras här av
den eminente jazzviolinisten Gunnar Lidberg som
har samlat ett rutinerat och välmeriterat gäng.
Kvintetten spelar stilmässigt i riktning mot följande
ledstjärnor som Sven Asmussen, Duke Ellington,
Benny Goodman, Django Reinhardt och
Åke Hasselgård m. fl.
Bandmedlemmar: Gunnar Lidberg violin,
Erik Kjellberg vibrafon, Janne Sjöblom piano,
Jan Adefeldt bas, Bengt Stark trummor.

Jazzkryssning på Rosella
Söndag 8 oktober

Släpp loss och följ med på en jazzkryssning ombord på
båten Rosella! Två fantastiska R
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ragtime och brittisk revival jazz.
Hasse Ling and his Syncopators of Swing är en kvintett
som spelar swing, blues och mainstreamjazz.
Båten avgår från Kapellskär kl 14.45. Buss från Norrtälje
13.30. Åter i Norrtälje kl 20.30.
Pris: 255:- medlemmar / 295:- 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/jazzkryssning

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

