
Jazzvännen
Hösten 2018

Biljettförsäljning till våra evenemang:

Västerås Turistbyrå  021 – 39 01 00
Ticketmaster   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 ordförande/matrikel förvaltare: 
Matts Lidhagen   070-555 88 61
Kassör: Anita Eriksson  073-382 63 44
Sekreterare: Jan Eriksson  073-669 15 24 
Klubbmästare: Ritva Eriksson 070-716 10 09
Bitr. klubbm: Barbro Ström  070-749 39 72
Hemsida: Jesper Lange   070-391 93 65
Ledarmot: Kjell Eriksson   070-716 10 09

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: Bilden på jazzsångerskan Caroline Wennergren
är tagen av Claes Tillander

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

Sisters of Jazz 
– ”It’s all about the ladies” 
Tisdag 13 november kl 19.00 
Lilla salen. Entré: 200 kr resp. 170 kr.

Sisters of Jazz: Anna Pauline Andersson sång, Pernille 
Bèvort altsax, Lis Wessberg trombon, Catrine U. 
Frölund piano, Ida Hvid bas & Maria Dahlin trummor är 
en svensk-dansk sextett som hyllar de gömda, ibland 
ofta rent av glömda kvinnorna inom jazzen. 

Instrumentalister, kompositörer och textförfattare som 
Marian Mc Partland (skulle fyllt 100 år i år), Mary L 
Williams, Peggy Lee, Irene Higginbotham, Nancy 
Hamilton m fl. Även eget material, skrivet och arrange-
rat av Anna Pauline, ingår i repertoaren. 

Publiksuccé var än de har spelat såväl i Sverige som 
i Danmark

Bobo Stenson Trio 
Tisdag 27 november kl 19.00      
Lilla salen. Entré: 200 kr resp. 170 kr.

Citat ur Dig Jazz: ”Det är en formidabel trio Bobo Sten-
son leder. Och den är i lika hög grad en trio, i begreppets 
mest absoluta bemärkelse, som den trio som anfördes 
av t ex Esbjörn Svensson. Alla drar åt samma håll, 
känner varandras intentioner och stöttar, fyller i och in-
spirerar. Musiken är hel och mycket vacker oavsett om 
man ägnar sig åt eget material eller ger sin högst egna 
version av kompositioner som tillhandahållits av t ex 
fransmannen Erik Satie, ungraren Béla Bartok eller 
katalanske pianisten Federico Mompou”. 

Slutsats: Högsta världsklass med Bobo Stenson piano, 
Anders Jormin bas och Jon Fält trummor!

   

Hyllning till Svend Asmussen 
& Toots Thielemans 
Tisdag 4 december kl 19.00
Lilla salen. Entré: 230 kr resp. 190 kr.

Danske jazzviolinisten Bjarke Falgren och svenske 
munspelsfantomen Filip Jers har de senaste åren turne-
rat i Danmark och Sverige med ett hyllningsprogram till 
sina förebilder Svend Asmussen och Toots Thielemans. 
I sällskap med Jacob Fischer gitarr, Hans Backenroth bas 
och Kristian Leth trummor kommer de nu till oss med 
många uppskattade evergreens, swinglåtar och olika 
nordiska folkmelodier i repertoaren.

En garanterat svängig afton med musik i Svends och 
Toots anda. Därtill kanske rent av någon julanknuten 
melodi kan vi se fram emot.   

   

claes.tillander@gmail.com

Fotokollage: Sisters of Jazz

Foto: Gunnar Holmberg



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 blir t.ex. en härlig blandning av såväl svenska som 
danska jazzmusiker som ni inte bör missa. 

Det finns jazz för alla smaker. Från svängig klassisk jazz 
till fullödig mainstreamjazz och som extra krydda, tisdag 
6 november kl 15.00 Louis Armstrongs okände lillebror 
Leroy Armstrong tillsammans med sin käresta Caroline 
Wennergren ackompanjerade av David Carbe Kvartett. 
Men redan lördag 1 september är vi tillsammans 
med Västerås Sinfonietta delvärd i en stor hyllning 
till Västeråssonen Esbjörn Svensson med finländske 
superpianisten Iiro Rantala i sällskap med Esbjörns 
triokamrater Magnus Öström och Dan Berglund samt 
Västerås Sinfonietta.

Vår egen officiella öppning är tisdag 25 september då 
vi åter i Västerås presenterar en av Västeråspublikens 
mest uppskattade världstenorister, Scott Hamilton. 
Sedan har vi tisdagarna 9 och 30 oktober med högklas-
sig trumpetjazz i två olika band med Karl Olandersson 
och Mårten Lundgren. Däremellan, 23 oktober, hyllar vi 
med bl a Bertil ”Jonas” Jonasson och ett lokalt fint band 
världens störste  barytonsaxofonist Lars Gullin som i år 
skulle ha fyllt 90 år. Så tisdag 13 november får vi glädjen 
avnjuta sextetten Sisters of Jazz som under rubriken 
”It’s all about the ladies” presenterar ett antal mindre 
kända eller rent av bortglömda kvinnliga artister, 
kompositörer och textförfattare.

Avslutar hösten gör vi tisdag 27 november med Bobo 
Stenson Trio och tisdag 4 december då vi med en 
förnämlig kvintett hyllar och minns Svend Asmussen och 
Toots Thielemans och deras underbara musik.

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!
För styrelsen i Jazzens Vänner
Claes Tillander, ordförande

Iiro Rantala 
med Västerås Sinfonietta & Vänner 
Lördag 1 september kl 18.00
Stora salen. Entré: 350 kr. resp. 250 kr.

I samband med finländske 
världspianisten Iiro Rantalas 
succébesök i februari hos 
oss i sällskap med gitarristen 
Ulf Wakenius gjorde Västerås 
Sinfonietta upp med honom om att tillsammans med 
dels Sinfoniettan dels Magnus Öström trummor och Dan 
Berglund bas hylla minnet av Esbjörn Svensson. Kon-
serten kommer att bl a dels innehålla arrangemang ur 
E.S.T Symfonin dels några av Mozarts pianokonserter. 
Iiro Rantala är en mästare på att bjuda sin publik på en 
fantastisk musikalisk upplevelse som blir ett minne för livet.   

Scott Hamilton/Jan Lundgren Quartet 
Tisdag 25 september kl 19.00
Lilla salen. Entré: 250 kr.  resp. 200 kr.

En av Västeråspublikens tenorsaxofonfavoriter, Scott 
Hamilton, kommer i sällskap med tre av sina bästa 
skandinaviska jazzvänner: Jan Lundgren piano, Hans 
Backenroth bas och Kristian Leth trummor. Spelmäs-
sigt sträcker sig kvällen över jazzmusikens hela bredd 
från dåtid till nutid. Allt utfört med en flyhänt och syn-
nerligen samspelt humoristisk ådra som går direkt till 
publikens hjärtan. Vi kan se fram emot en afton med 
musik ur både den amerikanska men även den svenska 
klassiska jazzrepertoaren. 

       

Karl Olandersson Kvartett
Tisdag 9 oktober kl 19.00 
Lilla salen. Entré: 200 kr. resp. 170 kr.

Med sin helt nyligen nyutkomna CD ”Simple as that” i 
bagaget kommer en av Sveriges bästa jazztrumpetare, 
Karl Olandersson, i sällskap med sina högklassiga musiker-
vänner Magnus Hjort piano, Martin Sjöstedt bas och 
Daniel Fredriksson trummor till oss i kväll.   

Tillsammans skapar 
de en härligt musikalisk 
bredd där det smittande 
och sammanfattande 
ordet helt enkelt är 
Sväng. Såväl klassiska 
melodier ur den 
amerikanska musik-
skatten som ett antal 
egna kompositioner av 
Karl Olandersson kommer vi garanterat att få avnjuta.    

”Lars Gullin 90 år” med bl a 
Bertil ”Jonas” Jonasson   
Tisdag 23 oktober kl 19.00
Lilla salen. Entré: 200 kr resp. 170 kr

En av jazzvärldens största barytonsaxofonister, 
Lars Gullin, skulle i år ha fyllt 90 år. 

Detta vill vi i Jazzens Vänner minnas och hylla genom att 
be Bertil ”Jonas Jonasson”, med såväl sin baryton- som 
sin tenorsaxofon, att i 
sällskap med Leif Linnskog 
tenorsaxofon, Göran Söderlund 
piano, Jan Eriksson gitarr, Björn 
Jónsson bas och Peter Stenson 
trummor bjuda oss på ett stycke 
underbar musik förknippad såväl 
med dels Lars Gullin som dels 
med ett antal andra olika klassiska 
tenorsaxofonister ur jazzhistorien.

Mårten Lundgren Quartet 
Plays the Music of Bob Dorough  

Tisdag 30 oktober kl 19.00
Lilla salen. Entré: 200 kr resp. 170 kr 

Har du irriterat dig på melodin ”Three is a magic num-
ber” som man ofta hör när man ringer en mobiltelefon? 
Gör inte det utan ta chansen att ikväll lära känna mannen 
bakom den melodin, jazzpianisten och sångaren Bob 
Dorough! 

Njut av Mårten Lundgren trumpet/sång, Helle Marstrand 
bas/sång, Salasonen Sven Erik ”Svempa” Lundeqvist 
piano och Espen Laub von Lillienskjold trummor när de 
presenterar ett antal av de fantastiska melodier Bob 
Dorough skapat och som spelats in av storheter som 
t ex Miles Davis och Tony Bennet bland många andra! 

Caroline Wennergren, 
Leroy Armstrong 
& David Carbe Kvartett  
Tisdag 6 november kl 15.00  
Stora salen. Entré: 200 kr resp. 170 kr 
(medlem i JV och pensionär). OBS! Inkl serviceavgift.

Pianisten och underhållaren David Carbe med kvartett 
kommer för första gången till Västerås. Gästsolist är 
jazzsångerskan Caroline Wennergren och hennes trogne 
vän Leroy Armstrong, Louis Armstrongs okände lillebror. 
Här kommer att bjudas på allt från jazz, blues och ragti-
me till rock’n’roll. Klassiker som Charlie Normans ”Anit-
ras dans boogie” och Ella Fitzgeralds ”A tisket a tasket” 
blandas med virtuosa pianostycken, finstämda jazzbal-
lader och rockigare nummer. Räkna med stor show, hög 
underhållning och en hel del buktalerisång.
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