
Jazzvännen
Hösten 2017

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 070 – 580 14 13
    
Vice ordf: Kjell Eriksson  070-716 10 09
Kassör: Anita Eriksson  073-382 63 44
Sekreterare: Jan Eriksson  073-669 15 24 
Matrikel: Matts Lidhagen  070-555 88 61
Klubbmästare: Ritva Eriksson 070-716 10 09
Bitr. klubbm: Barbro Ström  070-749 39 72
Hemsida: Jesper Lange   070-391 93 65

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

Framsidan: Dubbelpianisterna Stephanie Trick & Paulo Alderighi 
är tagen av Claes Tillander

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

Västerås Storyvilleparad 2017
Söndag 12 november kl 13.00 - ca 21.30
Stora salen, foajén och restaurangen. 
Entré: 320 kr resp. 270 kr 

Dags att med en storartad hyllning minnas att det just 
idag är etthundra år sedan glädjekvarteren i New Orleans 
stängdes. Det gör vi med en kavalkad av högklassiga så-
väl svenska som internationella band och musiker inom 
den klassiska jazzen. För att bara nämna några: Dub-
belpianisterna Stephanie Trick & Paolo Alderighi, trum-
petaren Duke Heitger, Classic Jazz Quartet, Rolf Carvenius 
med Tuxedo Jazzband, Anders Alm med Mississippi 
Seven, Aros Dixie Group och många fler. Dagens ledord: 
Mat, dryck och svängig musik!  Mer info se speciellt 
framtaget programblad.

Klas Lindquist Kvartett 
Tisdag 28 november kl 19.00
Lilla salen. Entré: 200 kr resp. 170 kr

En av Sveriges bästa saxofonister, 
klarinettister och kompositörer samt 
arrangörer i en och samma person 
Klas Lindquist vill med sin kvartett 
fånga spontaniteten i jazzen och 
hålla den fräsch och livaktig. Med 
Klas’ genuina sax- och klarinettspel, 
Erik Söderlinds själfulla gitarr, 
Jesper Kvibegs varma energi vid 
trummorna och Svante Söderqvists totala närvaro med 
sin bas finns det synnerligen  goda förutsättningar för 
en riktigt musikalisk höjdare i Västerås fina  konserthus’ 
lilla sal. Musik och kompositioner av bl a Duke Ellington, 
Alice Babs och bröderna Gershwin utlovas.   

Bengan Janson Trio  
Tisdag 5 december kl 19.00 
Lilla salen: Entré: 200 kr resp 170 kr

Blotta namnet Bengan Janson med sitt dragspel rymmer 
så mycket rytm- och musikalisk glädje att det otvivelak-
tigt torde vara en självklarhet att hans trio borde fylla 
Lilla salen denna tisdag kväll i Jazzens Vänners regi. 
Bengans spelkamrater är gitarristen Richard Sandström 
och basisten Arne Eriksson. En garanterat svängig afton 
med musik i Bengans anda och därtill kanske rent av 
någon julanknuten melodi på repertoaren.

claes.tillander@gmail.com

Foto: Sophia Wählby

Foto: Pierre Mähler



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 höst på konserthuset..   

Det finns jazz för alla smaker. Från svängig klassisk jazz 
till fullödig mainstreamjazz och exakt på hundraårsdagen 
av stängningen av glädjekvarteren  i New Orleans 
en storslagen Storyvilleparad söndag 12 november. 
Som alltid ett gediget och väl genomtänkt program. 

Tisdag 26 september öppnar vi med att en av Västerås- 
publikens mest populära basister, Hans Backenroth, 
kommer i sällskap med några av sina absolut bästa 
vänner: Nisse Sandström, Erik Söderlind, Leo Lindberg 
och Jocke Ekberg. Sedan har vi tisdag 10 oktober med 
högklassig vokaljazz med tre av Sveriges bästa jazzsång-
erskor på scenen. Eftermiddagskonserten för alla dag-
lediga har vi tisdag 24 oktober. Denna gång med Gösta 
Linderholm & His Trad Brothers. Köp biljetterna per om-
gående. Det torde föreligga risk för publikrusning då vi 
dels håller entrépriset lågt dels samarbetar med Västerås 
olika pensionärsorganisationer för att nå ut till en så bred 
publik som möjligt. 

Söndag 12 november kommer sannolikt även den att 
skapa rejäl efterfrågan på biljetter. Då hyllar vi, exakt på 
hundraårsdagen stängningen av Storyvillekvarteren 
i New Orleans med minst fyra olika svängiga svenska 
tradjazzband plus tre amerikanska gäster med sina 
rötter förankrade i New Orleans: Stephanie Trick, Pao-
lo Alderighi och Duke Heitger. Banden som spelar är 
Tuxedo Jazzband, Mississippi Seven, Classic Jazz Qu-
artet och Aros Dixie Group. Avslutar hösten gör vi tisdag 
5 december med en av Sveriges absolut största drag-
spelskungar Bengan Janson med Trio. 

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 till-
baka och det snarast möjligt.

Välkomna på våra jazzkvällar!

För styrelsen i Jazzens Vänner
Claes Tillander, ordförande

Hans Backenroth  
med Svenska Vänner 

Tisdag 26 september kl 19.00    
Lilla salen. Entré 200 kr resp. 170 kr

En av Västeråspublikens 
favoriter, basisten Hans 
Backenroth, kommer med 
fyra av sina mycket nära 
svenska jazzvänner: Nisse 
Sandström tenorsax, Erik 
Söderlind gitarr, Leo Lindberg 
piano och Jocke Ekberg 
trummor. Repertoaren 
sträcker sig över jazzmusikens 
hela bredd från dåtid till nutid. 
Allt utfört med en flyhänt och 
synnerligen samspelt humoristisk ådra som går direkt 
till publikens hjärtan och blir en afton man kommer att 
minnas länge.

All That Vocal Jazz
Tisdag 10 oktober kl 19.00
Lilla salen. Entré: 200 kr resp. 170 kr

I repris från FESTIJAZZ 2017 jättepopulära och sväng-
iga sångtrion Hannah Svensson, Vivian Buczek och Anna 
Pauline i sällskap med Ewan Svensson gitarr, Mathias 
Svensson bas och Zoltan Cszörz trummor. Citat från en 
recension: ”De sjunger tillsammans och var för sig med 
var sin personliga röst. De skapar en spännande sång-
bredd där sångglatt är det smittande och sammanfat-
tande ordet”. Vocaljazz i världsklass!
      

Gösta Linderholm & His Trad Brothers
Från Visa till Jazz

Tisdag 24 oktober kl 15.00 
Stora salen. Entré: 200 kr resp. 170 kr 
(medlem i JV och pensionär). OBS! Inkl serviceavgift!

Rulla in en boll och låt samtidigt trosorna hänga kvar på 
linan. Sedan är det bara att släppa loss den härlige Gös-
ta Linderholm och hans tradbröder i konserthusets stora 
sal kl 15.00 för ett par timmars svängig och gungande 
eftermiddagsjazz för alla daglediga i Västerås. 

Med andra ord dags för höstens eftermiddagskonsert 
2017 tillsammans med Jazzens Vänner och så många 
pensionärs- och seniorföreningar som möjligt plus de 
olika föreningarnas alla medlemmar. 
    

Nancy Harms & John Högman Kvartett 
Tisdag 31 oktober kl 19.00  
Lilla salen. Entré: 200 kr resp. 170 kr.

En helt ny svängigt skön bekantskap för Västeråspubliken 
är amerikanska jazzsångerskan Nancy Harms som, i 
sällskap med John Högmans högklassiga kvartett, John 
Högman saxofoner/klarinett, Mikael Skoglund piano, 
Martin Sjöstedt bas och Calle Rasmusson trummor gästar 
oss och Jazzens Vänner i Lilla salen. Ett första besök 
hos oss men helt säkert kommer det önskemål från 
publiken om ett återbesök med det snaraste. 

    

Mikael Skoglund John Högman Martin Sjöstedt Calle Rasmusson

www.nancyharms.com

Foto: Lena Linderholm


