
Jazzvännen
Hösten 2016

Biljettförsäljning till våra evenemang:

Västerås Turistbyrå  021 – 39 01 00
BiljettDirekt, www.ticnet.se 077 – 170 70 70

OBS! Serviceavgift tillkommer normalt vid köp av 
biljetter till våra konserter. 

Kontaktpersoner inom föreningen:

Ordförande: Claes Tillander 021 – 13 74 84
    070 – 580 14 13
Vice ordf: Kjell Eriksson  021 – 240 33
Kassör: Anita Eriksson  021 – 30 14 73
Sekreterare: Jan Eriksson  021 – 33 70 44
Medlemsmatrikel: Matts Lidhagen 021 – 13 24 36
Klubbmästare: Ritva Eriksson 021 – 24 033

Medlemsavgift i Jazzens Vänner: 250 kr/år.
Pg 21 37 56 – 0 eller Bg 5335-0203 

www.jazzensvanner.com

TACK till:
Västerås stads kulturnämnd
Västmanlandsmusiken
Riksförbundet Svensk Jazz/Statens Kulturråd
Arkitektkopia Eskilstuna
Västerås Tidning

 Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Bilderna där fotografens namn ej angivits är tagna av Claes Tillander

Framsidesbilden: Greta Holtrop i Martijn Schok Boogie & Blues Band

Arr: Jazzens Vänner i samarbete med Västmanlandsmusiken och Västerås stad
42:a årgången

Karin Hammar Fab 4
Tisdag  15 november kl 19.00
Lilla salen. Entré: 190 kr resp. 160 kr

Som den stora internationella artist 
trombonisten Karin Hammar är har 
hon ständigt nya projekt och utmaningar på gång. Från 
olika svenska populära och mycket uppmärksammade 
TV-framträdanden till intima konserter på jazzklubbar 
såväl nationellt som internationellt. Karin är en av de 
främsta instrumentalisterna i världen. Den främsta 
säger en del. I sin kvartett, Fab 4, samarbetar hon 
svängigt och förtjänstfullt med Maz Schultz gitarr, Niklas 
Fernqvist bas och Fredrik Rundqvist trummor. 

NOGENJA – Bosse Brobergs storband   
Tisdag 29 november kl 19.00  
Stora salen. Entré: 220 kr. resp. 190 kr. 

Nogenja Jazz Soloist Ensemble är ett storband under 
trumpetaren Bosse Brobergs ledning där alla fem-
ton musikerna är handplockade för att passa Bosses 
musikaliska vision. I orkestern ingår några av Sveriges 
främsta musiker som t ex Jan Allan och Karl Olandersson 
trumpet, Bertil Strandberg och Sven Larsson trombon, 
Krister Andersson, Lennart Åberg och John Högman sax-
ofon, Göran Strandberg piano, Hans Backenroth bas och 
Jesper Kviberg trummor. M a o idel, ädel svensk jazzadel 
på konserthuset i Jazzens Vänners regi. 

Ronnie Gardiner Quartet 
Tisdag 6 december kl 19.00 
Lilla salen. Entré: 190 kr resp. 160 kr

Blotta namnet Ronnie Gardiner rymmer så mycket rytm- 
och musikalisk glädje att det otvivelaktigt torde vara en 
självklarhet att en kvartett i Ronnie Gardiners namn 
borde fylla Lilla salen denna tisdag kväll i vår regi.  
Ronnies spelkamrater är trumpetaren Karl Olandersson, 
basisten och utsökte sångaren Hasse Larsson samt 
Ronnies favoritpianist Mathias Algotsson. En garanterat 
svängig afton med amerikanska sångboken och kanske 
rent av någon julanknuten melodi på repertoaren. Den 
som är på plats får både se och höra.  

claes.tillander@gmail.com

Foto: Mikael Östlund



Svängigt skön och härlig jazz….  
… är vad vi bjuder på. Missa inte chansen att ta med 
era vänner på så många som möjligt av alla de högklas-
siga konserter vi bjuder in till i höst på konserthuset.   

Det finns jazz för alla smaker. Från svängig klassisk jazz 
till fullödig mainstreamjazz och för första gången i JVs 
historia en boogie- & bluesafton. Tre gånger är vi i Stora 
och fem gånger i Lilla salen. Framför oss ligger som 
alltid ett gediget och väl genomtänkt program. 

Öppnar gör vi tisdag 13 september med att för första 
gången i Västerås få presentera två av jazzvärldens idag 
mest efterfrågade och mest engagerade dubbelpianister 
Stephanie Trick och Paolo Alderighi. Sedan har vi 
tisdag 11 oktober eftermiddagskonserten kl 15.00. Den-
na gång med Jesse Lindgren & Dixiesnubbarna med 
Anders Linder. Köp biljetterna per omgående. Det torde 
finnas risk för publikrusning då vi dels håller entrépri-
set lågt med serviceavgiften redan inräknad i priset  dels 
samarbetar med Västerås olika pensionärsorganisationer 
för att nå ut till en så bred publik som möjligt. 

De andra två kvällarna i Stora salen kommer med stor 
sannolikhet även de att väcka rejäl biljettefterfrågan. 
Dels lördag 5 november då vi arrangerar Västerås första 
renodlade Boogie- & Bluesfestival med fyra olika myck-
et svängiga orkestrar med bl a Martijn Schok Boogie & 
Blues Band från Holland dels tisdag 29 november då vi 
gästas av Bosse Brobergs  storband Nogenja med en 
stor del av den svenska jazzeliten i bandet. Rent av idel 
ädel jazzadel!

Målsättningen med våra jazzkvällar är alltid att ingen, 
vare sig bland Er eller bland våra gästande musiker, 
skall känna sig besviken när han/hon lämnar konsert-
huset efter ett av våra arrangemang. Alla skall vilja 
komma tillbaka och det snarast möjligt.

Välkomna på våra jazzkvällar!

För styrelsen i Jazzens Vänner
Claes Tillander, ordförande

Stephanie Trick & Paolo Alderighi 
Tisdag 13 september kl 19.00   
Lilla salen. Entré: 190 kr resp. 160 kr

Äkta amerikansk/italienska paret Stephanie Trick och 
Paolo Alderighi är ett av jazzvärldens idag mest efter-
frågade och mest engagerade dubbelpianistpar på 
såväl en som två flyglar. 
Deras repertoar sträcker sig 
över jazzmusikens, inkl även 
den klassiska musikens, 
hela bredd från ragtime via 
stride till swingens och även 
till delar klassiskt piano som 
t ex Bach och Mozart. Allt 
utfört med en flyhänt och 
synnerligen samspelt humor
som går direkt till publikens 
hjärtan och resultatet blir en 
afton man vill minnas länge.   

Ken Peplowski Scandinavian Quartet 
Tisdag 20 september kl 19.00 
Lilla salen. Entré: 190 kr resp. 160 kr

I april 1990 spelade saxofonisten och klarinettisten 
Ken Peplowski för första gången i Sverige. Platsen var 
Västerås och Brygg-
argården i Jazzens 
Vänners regi. Sedan 
dess har Ken 
Peplowski många 
gånger återkommit 
till Västerås och då 
ofta även i sällskap 
med såväl pianisten 
Kjell Fernström som 
med basisten Hans Backenroth. Fjärde man i Ken 
Peplowskis skandinaviska kvartett är en ny trevlig 
bekantskap för oss i Västerås, danske trummisen 
Kristian Leth.  

Jesse Lindgren & Dixiesnubbarna  
med Anders Linder
Tisdag 11 oktober kl 15.00 
Stora salen. Entré: 190 kr resp. 160 kr
OBS! Inkl. serviceavgiften!

I höstens eftermiddagskonsert för alla ”daglediga” får 
vi uppleva en musikalisk ”återvinning” av jazzklassiker 
som vi alla minns och gärna vill höra igen. Det gör vi 
i sällskap med sju stycken sällsynt väletablerade och 
under årens lopp samspelta och glada gossar som rent 
av fortfarande allt emellanåt vädrar sina duffel-coats 
från ungdomsåren. I bandet ingår Anders Linder sång/ 
klarinett/saxofon, Jesse Lindgren trombon/sång, Jan 
Stolpe trumpet, Göte Wilhelmsson piano, Staffan Sjödin 
bas, Jacob Ullberger banjo/gitarr och Björn Sjödin trummor. 

Freedoms Trio   
Tisdag 25 oktober kl 19.00  
Lilla salen. 
Entré: 190 kr resp. 160 kr. 

Freedoms Trio är ett synnerlig-
en lyckat musikaliskt samar-
bete mellan norske gitarristen Steinar Aadnekvam och 
två internationella toppmusiker. Från Mocambique 
trummisen och sångaren Deodato Siquir och från 
Brasilien basvirtuosen Rubem Farias.

Gruppen har redan gjort sig ett stort namn både i 
Sverige och internationellt. Steinar Adnekvam har själv 
till dags dato kommit ut med fem CD av vilka det femte 
helt enkelt heter Freedoms Trio, lanserad i mars 2016 
och med lysande varma recensioner.   

Västerås Boogie- & Bluesafton  
Lördag 5 november kl 16.00 – ca 23.30  
Stora salen. Entré: 350 kr. resp. 300 kr. 

För första gången i Västerås konserthus historia. En 
helafton med Boogie Woogie och klassisk Blues. Fyra 
olika högklassiga grupper som får oss förflyttade till 
vilken jazzklubb som helst i New York eller Chica-
go under då- och nutid. Från Holland kommer Martijn 
Schok Boogie & Blues Band med Greta Holtrop, från 
Sverige Ulf Johansson Werre Trio, Good Morning Blues 
med bl a Claes Janson och John Högman samt New 
Blues Transfusion med bl a Max Shultz, Håkan Broström 
och Leo Lindberg. Mer info se speciellt programblad.
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