Alice Babs – Mamma & Idol

Mississippi Seven - Happy Jazz

Tisdag 10 mars kl 15.00

Tisdag 24 mars kl 19.00

Stora salen. Entré: 190 kr resp. 160 kr
OBS! Inklusive serviceavgiften!

Lilla salen. Entré: 180 kr resp. 150 kr

Vårens eftermiddagskonsert vill vi helt tillägna Sveriges
ovedersägligen genom tiderna största sångerska alla kategorier – Alice Babs.
I denna hyllning till mamma Alice tar Titti Sjöblom
tillsammans med maken Ehrling Eliasson och pianisten Krister Lundkvist avstamp redan i det tidiga
40-talet och i princip sedan Alice´ fantastiska karriär ända in i 2000-talet. Vi får uppleva en musikalisk resa med musik av storheter som Povel Ramel,
Charlie Norman, Svend Asmussen, Duke Ellington m fl.
Allt blandat med personliga anekdoter och berättelser
från Tittis och Erlings alla år med Alice och hennes liv med
jazz, swing, barnvisor, storbandsmusik och schlagers.

Alice
Babs
–Mamma & Idol

Arr: Jazzens Vänner i samarbete med Västmanlandsmusiken och Västerås stad

Mississippi Seven är ett av
Sveriges mest etablerade och
populära jazzband med sina
rötter i den musik som en
gång i tiden spreds via hjulångarna på Mississippifloden
då den klassiska jazzens
många odödliga melodier för första gången framfördes.
Klassiska melodier som än idag är lika populära, älskade
och omhuldade av både publiken och de band som spelar
dem. Det är hela fem år sedan Mississippi Seven senast
spelade hos oss så det är absolut hög tid igen. I bandet
återfinner vi bl a vår egen Anders Alm på såväl klarinett,
saxofon som sång i sann jazzevergreensk anda.
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Lördag 11 april kl 15.00 - ca 00.30
Hela konserthuset. Entré: 460 kr resp. 410 kr

En personlig resa genom Alice Babs
fantastiska liv som artist – av och med

Titti Sjöblom &
Ehrling Eliasson
samt Krister Lundkvist, piano

För tjugotredje gången i rad bjuder Jazzens Vänner upp
till FESTIJAZZ med konserter, dans, mingel och mat.
Liksom de senaste åren i konserthuset där det, på fyra
scener, bjuds svängig jazzmusik från redan kl 15.00 och
möjlighet att dansa till olika storband under sammanlagt
sex timmar. Flera världsartister är på plats, bl a holländska jazzsångerskan Laura Fygi som efter sin stora
succé förra året kommer åter. Nu med svenskt högklassigt komp. Med henne blandas som alltid andra kända
redan etablerade musiker och band med nya och yngre
musiker ur vår nästa jazzgeneration.

Biljettförsäljning till våra evenemang:
Västerås Turistbyrå		
BiljettDirekt, www.ticnet.se

41:a årgången

021 – 39 01 00
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
claes.tillander@gmail.com
		
		
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 fritidsförvaltning
Västmanlandsmusiken
Riksförbundet Svensk Jazz/Statens Kulturråd
Aurells Tryckeri
Västerås Tidning
ICA Ettan, Gideonsberg
Växhuset i Västerås

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Bilderna där fotografens namn ej angivits är tagna av Claes Tillander
Framsidesbilden: www.seaflowermusic.se

Jazzvännen
Våren 2015

Svängigt skön och härlig jazz….

Swing Magnifique

…. är vad vi alltid bjuder på. Missa inte chansen att
ta med vänner och bekanta på så många som möjligt
av alla de svängiga konserter vi bjuder in till i vår på
konserthuset.
Läs bladet noggrant, pricka av just de konserter Du
känner att Du definitivt inte vill missa. Det finns jazz för
alla smaker. Från svängig klassisk tradjazz till fullödig
mainstreamjazz och inte minst flera härliga sångerskor. Tre gånger är vi Stora salen och fyra gånger i
Lilla. Utöver FESTIJAZZ 2015 är vi i stora salen dels med
Gunhild Carling Big Band Jazz- & Varietéshow dels med
Titti Sjöbloms och Ehrling Eliassons utsökta hyllning till
Alice Babs, en eftermiddagskonsert kl 15.00 med
specialpris för alla pensionärer.
I övrigt har vi ett flertal nya konstellationer som inte tidigare besökt oss, Djangojazzgruppen Swing Magnifique redan 13 januari. Då får ni bl a höra en underbar ung ny
svensk violinist, Terese Lien Evenstad som ni kommer
att ta till era hjärtan direkt. Vidare får vi besök av vibrafonisten Jason Marsalis, en yngre bror ur den berömda
New Orleansfamiljen Marsalis. Han kommer med ett
ungt högklassigt svenskt komp 3 mars i Lilla salen. Det
finns fler godbitar i programbladet, så läs och välj. Köp
gärna biljetterna per omgående så ni inte riskerar missa!

Tisdag 13 januari kl 19.00

Gunhild Carling Big Band Jazz& Varietéshow

BeBoperan i sång och tenor med
Monica Borrfors & Nisse Sandström

Lilla salen. Entré: 180 kr resp. 150 kr

Torsdag 29 januari kl 19.00

Tisdag 17 februari kl 19.00 		

I Swing Magnifique har Sverige äntligen fått en jazzgrupp
med rötterna djupt i Django Reinhardts och Stephane
Grappellis klassiska gypsyjazz från 1930- och 40-talen.
Det mycket trevliga med gruppen är dessutom att det
i bandet finns en ung högklassig violinist med i sanning
den rätta känslan för just den jazz gruppen riktat in sig
på, Terese Lien Evenstad, andraårselev vid Musikaliska
Akademin i Stockholm. Lägg därtill en basist och två
utsökta gitarrister i Djangos anda samt en sångerska
vid namn Josefin Peters och vi har en musikalisk afton
av stora mått att se fram emot.

Stora salen. Entré: 350 kr resp. 300 kr

Lilla salen. Entré: 180 kr resp. 150 kr

Sveriges i särklass svängigaste och mest underhållande
jazzshow i klassisk tappning från de glada åren på 1920-,
30- och delar av 40-talen är otvivelaktigt Gunhild Carling
Big Band Jazz- & Varietéshow där allt är möjligt och inget
tycks vara omöjligt.

Två av Västeråspublikens populäraste jazzartister, sångerskan Monica Borrfors och tenorsaxofonisten Nisse Sandström har slagit sig ihop
för att tillsammans med Gösta Nilssons Trio
bjuda oss på en kväll där uttrycket Bebop lever
är ledorden. Monica och Nisse kommer att i
sällskap med pianisten, Monicas make, Gösta
Nilsson, basisten Filip Augustsson och Jesper
Kviberg trummor se till att det gungar extra
mycket i Lilla salen i kväll. Musiken varvas
med små kåserier av Monica om jazzen,
50-60-talets musikaliska tidsanda och lite
olika skrönor och stories i största allmänhet.

www.swingmagnifique.com

Gunhild Carling bjuder in till en show som varje år förnyas och utvecklas på ett sätt så att vi som publik
ibland kan undra vart det ska ta vägen. Vad Gunhild och
hennes synnerligen kreativa musikaliska omgivning i år
hittar på är lika dolt i mörker som alla tidigare år. Men att
det blir en kväll att minnas är definitivt helt klart.

Foto: Gävle Jazz

Monk Vibes med Jason Marsalis
Tisdag 3 mars kl 19.00
Lilla salen. Entré: 180 kr resp. 150 kr (Årsmöte för
Jazzens Vänner kl 17.30 i anslutning till Lilla salen)
Foto: Privat

På FESTIJAZZ har vi som alltid ett digert och väl genomarbetat program. Musik, mat, dans och mingel under ca
nio timmar. Vid årets FESTIJAZZ gläder vi oss, bland alla
de många övriga högklassiga inslagen, åt att få återse
och än en gång få njuta av fjolårets stora FESTIJAZZstjärna och succégäst Laura Fygi och, som sagt, många
fina namn därtill. Läs programmet och skaffa sedan
även snarast de biljetterna.
Målsättningen med våra aktiviteter är att ingen, vare sig
bland Er eller bland våra gästande musiker, skall känna
sig besviken när man beger sig hemåt efter en jazzkväll
arrangerad av oss. Alla skall vilja komma tillbaka och det
snarast möjligt. Så det är bara att pricka av och notera i
almanackan vårens alla jazzbegivenheter.
Välkomna på våra jazzkvällar!
Claes Tillander, ordförande
Foto: Torbjörn Calvero

Äntligen får vi besök av
en ur den världsberömda
jazzfamiljen Marsalis.
Trumslagaren och vibrafonisten Jason Marsalis
är tillsammans med
bröderna Wynton och
Branford några av jazzens mest eftertraktade
namn. Till oss kommer
Jason som vibrafonist i
sällskap med tre av
Sveriges mest framstående unga jazzmusiker Fredrik
Kronkvist saxofon, Martin Sjöstedt bas och Daniel
Fredriksson trummor. Kvällens tema är Thelonius
Monk’s färgstarka och spännande musik. Musik som
mycket ofta skapar direktkontakt mellan musiker och
publik. En av vårens höjdpunkter i Lilla salen.

