
Jazzvännen
Våren 2014

Biljettförsäljning till våra evenemang:

Västerås Turistbyrå  021 – 39 01 00
Teater Västmanland  021 – 470 41 10
BiljettDirekt, www.ticnet.se 077 – 170 70 70

OBS! Serviceavgift tillkommer 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: Birgitta Lundberg 0224 – 74 10 19

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

www.jazzensvanner.com

TACK till:
Västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd
Västmanlandsmusiken
Riksförbundet Svensk Jazz/Statens Kulturråd
Aurells Tryckeri
ICA Ettan, Gideonsberg 

 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Framsidesbilden är tagen av Claes Tillander. 

Arr: Jazzens Vänner i samarbete med Västmanlandsmusiken och Västerås stad
41:e årgången

FESTIJAZZ 2014

Lördag 5 april kl 15.00
Hela konserthuset. Entré: 450 kr resp. 400 kr

För tjugoandra gången i rad bjuder Jazzens Vänner upp 
till FESTIJAZZ med konserter, dans, mingel och mat. Precis 
som de senaste åren i konserthuset där det bjuds svängig 
jazzmusik från redan kl 15.00 och möjlighet att dansa till 
tre olika storband under sammanlagt sex timmar. Publik-
vänligt och glatt har alltid varit kännetecknet för FESTIJAZZ. 
Ett flertal världsartister på plats. Bland andra den holländ-
ska jazzsångerskan Laura Fygi som aldrig tidigare uppträtt 
i Sverige och alltså begår sin Sverigepremiär på FESTIJAZZ. 
Med henne blandas andra kända redan etablerade mu-
siker och band med nya och yngre musiker ur vår nästa 
jazzgeneration. 

Mer info: www.jazzensvanner.com  Tel: 070 580 14 13   

Västerås All Star Band med gästerna   
Peter Getz & Bertil Jonas Jonasson 

Tisdag 15 april kl 19.00
Stora salen. Entré: 200 kr resp. 170 kr

Västerås All Star Band är ett storband i Västerås med djup 
anknytning till såväl musiklärare som f d elever vid vår 
förnämliga kulturskola av vilka många av de tidigare 
eleverna nått stor ryktbarhet på både nationella och 
internationella scener. 
I bandet förenas dessa musikaliska krafter och bjuder 
upp till en härligt svängig storbandskväll med musik ur 
både den amerikanska sångboken och kompositioner av 
t ex Lars Gullin. M t p just Lars Gullins musik har vi denna 
kväll som en av två gästsolister  Sveriges förnämste 
tolkare av Gullins musik, vår egen Bertil Jonas Jonasson. 
Dessutom kommer den utomordentligt fine sångaren 
Peter Getz, som gjorde sådan succé hösten 2013 hos 
oss att svara för det manliga vokala inslaget.

Välkomna till konserthuset och våra jazzkvällar!

claes.tillander@gmail.com
Foto: Claes Tillander

Foto: Claes Tillander

Foto: Laura Fygi, privat



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 högklassiga 
konserter vi bjuder in till i vår på konserthuset..   

Det finns jazz för alla smaker. Från svängig klassisk trad-
jazz till fullödig mainstreamjazz och inte minst flera här-
liga sångerskor på våra jazzscener och därtill en riktigt 
svängig och gungande varieté med Gunhild Carling Big 
Band. Fyra gånger är vi i Stora och tre gånger i Lilla salen.

Framför oss ligger ett som alltid digert och väl genom-
arbetat program. Öppnar gör vi redan tisdag 14 januari. 
På det har vi en eftermiddagskonsert, tisdag 18 februari 
kl 15.00, så att alla som inte gärna vill gå ut på kväl-
len kan få lyssna till skön musik i Claes Jansons och 
Classic Jazz Bands sällskap. Det torde finnas risk för 
publikrusning då vi dels håller entrépriset lågt dels 
samarbetar med Västerås olika pensionärsorganisationer 
för att nå en så bred publik som möjligt. 

Däremellan bjuder vi alltså torsdag 30 januari in till 
Gunhild Carlings Otroliga Jazz- & Varietéshow, vilken 
med största sannolikhet även den kommer att väcka rejäl 
biljettefterfrågan. Och inte att förglömma lördag 5 april 
då det är dags för FESTIJAZZ 2014 med som vanligt ett 
fantastiskt musikeruppbåd på såväl högsta internatio-
nella som nationella nivå. Studera både vårprogrammet 
och FESTIJAZZ-programmet noggrant och vi är ganska 
övertygade om att ni kommer att uppskatta vår mycket 
välblandade jazzkollektion för vårsäsongen 2014. 

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 konserthuset 
efter ett av våra arrangemang. Alla skall vilja komma 
tillbaka och det snarast möjligt.

Välkomna på våra jazzkvällar!
Claes Tillander, ordförande
claes.tillander@gmail.com

Marcks Brothers 

Tisdag 14 januari kl 19.00 
Lilla salen. 
Entré: 170 kr resp. 140 kr

Marcks Brothers är en kvartett 
högklassiga musiker som känt 
varandra i många år och som 
gillar att spela evergreens 
tillsammans. En och annan 
egen komposition smyger sig 
också in ibland men alltid i samma svängiga anda. Ban-
dets fyra bröder är saxofonisten/klarinettisten John Jonte 
Högman, gitarristen Mats Larsson, trummisen Bosse Sö-
derberg och bandets sammanhållare och kontrabasist, 
med klassisk skolning i botten, är Magnus Marcks. En 
perfekt upptakt på jazzvåren 2014 på Västerås konserthus. 

Gunhild Carlings Otroliga 
Jazz- & Varitéshow 

Torsdag 30 januari kl 19.00
Stora salen. Entré: 330 kr resp. 280 kr

Sveriges i särklass svängigaste och mest underhållande 
cabaret och varieté i klassisk tappning från de glada 
åren på 1920-, 30- och delar av 40-talen är otvivelaktigt 
Gunhild Carlings Jazz- & varietéshow där allt är möjligt 
och inget omöjligt. Gunhild Carling bjuder in till en show 
som varje år förnyas och utvecklas på ett sätt så att vi 
som publik ibland kan undra var skall det ta vägen. I 
förra årets show var Gunhild, i ett av numren, en levande 
kanonkula och vad det blir i år är lika dolt i mörker som 
alla tidigare år. Men att det blir en kväll att minnas är 
helt klart.     

Claes Janson & Classic Jazz Band  

Tisdag 18 februari kl 15.00
Stora salen. Entré: 180 kr resp. 150 kr (inkl. serviceavgiften)

Liksom tidigare två gånger under 2013 ännu en efter-
middagskonsert där vi som arrangör särskilt vill vända  
oss till alla i Västerås med omgivningar som är lediga på 
dagarna. Populäre sångaren Claes Janson med kamra-
terna Jens Lindgren trombon, Klas Lindqvist saxofon/
klariett, Holger Gross gitarr/banjo och Göran Lind bas 
bjuder på en 
blandning av
jazzens klassiker. 
Men inte nog med 
det – vi får säkert 
även hänga med 
på en tur med den 
Röda cykeln och 
något av Tage
 Danielsson och 
kanske t o m 
Cornelis Vrejswijk 
m fl.  

The Rag Bag – Karin Krogh & 
Morten Gunnar Larsen

Tisdag 4 mars kl 19.00
Lilla salen. 
Entré: 180 kr resp. 150 kr 

Två verkligt klassiska och minst 
sagt väletablerade norska artister 
i den världselit där de hör hemma 
har slagit sig ihop för att på duo 
bjuda oss på några timmar 
blandad musik där såväl ragtime 
som mainstreamjazz hör till huvudingredienserna. 
Morten Gunnar Larsen är idag  världens mest efterfrågade 
ragtimepianist men behärskar självklart hela pianistspek-
trat så att han är den ideala ackompanjatören till Norges 
absolut största jazzsångerska sedan årtionden tillbaka, 
Karin Krogh, råder det ingen tvekan om. En underbar 
duokväll att se fram emot.  

Deborah Brown & 
Andreas Pettersson Kvartett 

Tisdag 18 mars kl 19.00
Lilla salen. Entré: 190 kr resp. 160 kr
(Årsmöte för Jazzens Vänner kl 17.30 
i anslutning till Lilla salen)

Ännu en sångkväll av högsta världsklass bjuds vi på 
denna kväll då i Västerås alltid lika populära amerikanska 
jazzsångerskan Deborah Brown i sällskap med Andreas 
Pettersson gitarr, Ulf Johansson Werre piano, Kenji Rabson 
kontrabas och Mousa Fadera trummor intar konsert-
husets lilla sal. En riktigt skön gungande helkväll med 
The American Songbook i högsätet garanteras. 
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