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www.jazzensvanner.com

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

 Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Bilderna där fotografens namn ej angivits är tagna av Claes Tillander

Framsidesbilden: Leif Linnskogs tenorsax på FESTIJAZZ 2015

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

Jesper Thilo Kvartett

Tisdag 17 november kl 19.00
Lilla salen. Entré: 200 kr resp. 170 kr 

För första gången i Västerås konserthus 
danske tenoristen Jesper Thilo med sin 
högklassiga trio Olivier Antunes piano, 
Bo Stief bas och Frands Rifbjerg trummor.  
I danskt och Europeiskt jazz- och musikliv 
är Jesper Thilo alltsedan han debuterade 
för mer än femtio år sedan ett begrepp av stort format 
såväl till det yttre men framför allt till all den svängiga 
jazz han under åren bjudit på. Inte bara saxofonist utan 
även klarinettist och sångare. Något som mycket väl 
framgår av hans och kvartettens senaste CD ”Stardust”.

”Top Three”  

Tisdag 15 december kl 19.00
Lilla salen. Entré: 190 kr resp. 160 kr

Top Three gör verkligen skäl för namnet. Trion består av 
tre av Sveriges absolut bästa musiker på sina respek-
tive instrument. Hacke Björksten nestorn inom svensk 
jazz med sin tenorsax, Hans Backenroth kontrabas 
och Ulf Johansson Werre piano/sång. Kvällens repertoar 
kommer att spänna över ett mycket brett musikaliskt 
register från svensk folkmusik via Duke Ellington, Cole 
Porter, Camille Saint-Saens, Tomaso Albinoni till Johann 
Sebastian Bach m fl. Kanske även någon julmelodi i 
jazztappning – det är ju ändå december!

claes.tillander@gmail.com

GLIMTAR FRÅN VÅREN 2015

Foto: Palli Kristmundsson



Svängigt skön och härlig jazz….  
…är vad vi, som alltid, fortsätter bjuda in till. Missa inte 
chansen att ta med era vänner på så många som möjligt 
av de sex högklassiga konserter vi erbjuder i höst. 

Det finns musik för alla smaker. Från svängig klassisk 
dixielandjazz via skönt lite lätt uppdaterad och fullödig 
mainstreamjazz till Tage Danielssons klassiska klurighe-
ter och inte minst flera utsökta tenorsaxofonister. T ex 
två av våra ännu denna dag fortfarande lika aktuella och 
mycket efterfrågade svenska saxofonister, Bernt Rosen-
gren och Hacke Björksten samt danske saxofonkollegan 
Jesper Thilo. Fem gånger är vi i Lilla salen och en gång 
har vi bokat in oss i stora salen.

Den noggranne läsaren och jazzvännen noterar att vi 
minskat vårt utbud något sedan tidigare säsonger. Till 
detta finns olika orsaker. En är att vi under de senaste 
åren tyvärr tvingats notera ett klart minskande intresse 
från vår publik för de överlag högklassiga jazzevene-
mang vi presenterar varje säsong En annan bidragande 
orsak är ett önskemål från konserthusets sida att, inom 
ramen för konserthusets beslutade neddragning av 
totala antalet evenemang per säsong i huset, även vi 
skall minska vårt antal konserter. Lägre än till höstens 
sex konserter per säsong vill vi dock inte gå. Förra 
hösten prövade vi med en konsert på Växhuset men 
lokalen där är inte ett fullgott alternativ till konserthuset. 

Även i höst har vi en eftermiddagskonsert kl 15.00 med 
”enhetspris” inkl serviceavgiften om 160 kr för alla med 
”pensionärsstatus”. Då får vi vara med om en härligt 
nostalgitripp med Claes Janson och Trio X från Uppsala 
som i sång och anekdoter hyllar minnet av en av svensk 
underhållningshistorias absolut största tänkare och text-
skrivare, Tage Danielsson. 

Målsättningen med våra aktiviteter är att ingen, vare sig 
bland Er eller våra gästande musiker, skall känna sig 
besviken när han/hon 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 höstens alla jazzbegivenheter.

Välkomna på våra jazzkvällar!
Claes Tillander, ordförande

Bernt Rosengren Kvartett 
med Christina Gustafsson

Tisdag 22 september kl 19.00  
Lilla salen. Entré: 190 kr resp. 160 kr

Jazzsångerskan Christina Gustafsson i sällskap med 
en av de största tenoristerna inom svensk jazz Bernt 
Rosengren och hans utsökta kvartett. Övriga tre musi-
ker Bengt Stark trummor, Stefan Blomqvist piano och 
Hans Backenroth bas. Kvällens musik kommer till stor 
del hämtas ur Bernt Rosengrens mycket breda repertoar 
av både egna kompositioner men även klassiker ur The 
American Songbook. Tillsammans med Christina Gus-
tafsson definitivt en synnerligen hörvärd konstellation 
att öppna jazzhösten med i Västerås konserthus.

En precis ny CD har förhoppningsvis just i dagarna även 
lanserats och kan få sin säljpremiär hos oss.

Tage Danielsson - den sanne humanisten.

Claes Janson & Trio X
”Tage Danielsson - Den sanne humanisten”

Tisdag 6 oktober kl 15.00
Stora salen. Entré: 190 kr resp. 160 kr (inkl serviceavgift)

I höstens eftermiddagskonsert med specialpris för alla 
”daglediga”, skall vi i sällskap med Claes Janson & 
Trio X hylla en av den svenska underhållningshis-
toriens största artister och personligheter någonsin, 
Tage Danielsson. Tage, som för evigt förknippas med 
t ex  Sannolikhetskalkylen, Blå Stetsonhatt, Herkules 
Jonsson m fl oförglömliga texter, klurigheter och politiskt 
gångbara sanningar finns nog i allas inre minnesalbum 
på en hedersplats. Många berättelser, anekdoter och 
härliga sånger på svenska blir vi bjudna på.    

Minns bara t ex sentenser som 
´Säll är den som har till rättesnöre 
att tänka efter före” eller ”Utan 
tvivel är man inte riktigt klok” för 
att bara nämna två av många. 
 

Jesse Lindgren & Dixiesnubbarna 
med Anders Linder 

Tisdag 20 oktober kl 19.00   
Lilla salen. Entré: 190 kr resp. 160 kr

Dixiesnubbarna består av sju stycken sällsynt väletablera-
de och under årens lopp samspelta och glada gossar som 
kanske rent av fortfarande allt emellanåt vädrar sina 
duffel-coats från ungdomsåren. 
De som ingår i Dixiesnubbarna 
är Jan Stolpe trumpet, Jens 
Lindgren trombon/sång, Anders 
Linder klarinett/saxofon/sång, 
Göte Wilhelmsson piano, Staffan 
Sjödin bas, Jacob Ullberger 
banjo/gitarr och Björn Sjödin 
trummor. Repertoaren är idel 
”återvinning” av jazzklassiker 
som vi alla minns och så gärna 
vill höra igen. Inte sant?!

Who´s Your Mama

Tisdag 3 november kl 19.00  
Lilla salen. Entré: 190 kr resp. 160 kr 

Vore Who´s Your Mama en maträtt 
skulle den bl a bestå av It don’t 
Mean a Thing, On the Sunny Side 
of the Street, Swing it Magistern 
och andra jazzevergreens. Stek 
dem ihop i fyrtakt och häll ovan-
på en länge sjuden sås av några 
nypor Django Reinhardt, Lindy 
Hop, Ella Fitzgerald samt några 
skedar steppskor, stenkakor, 
Monica Zetterlund och rapsfält. 
Doften är inbjudande och smaken 
bekant men ändå ny. Allt serverat 
på ett fat av trummor, bas, gitarr, 
viola, sång och saxofon, där saxo-
fonen trakteras av Västeråsbördiga 
Ida Karlsson. 
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