
Jazzvännen
Hösten 2019

Biljettförsäljning till våra evenemang:
Biljetter finns att köpa online på 
www.vasteraskonserthus.se 
samt i Västerås konserthus biljettkassa i foajén 
(öppettider, se konserthusets hemsida).

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: Barbro Ström  070-749 39 72
Bitr. klubbm: Vakant
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.

Framsidan: Bilden på Champian Fulton 
är hämtad från Champian Fultons hemsida.

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

Gösta Linderholm & His Trad Brothers
Från Visa till Jazz

Tisdag 19 november kl 15.00
Stora salen. Entré: 180 kr (inkl. serviceavgift)

Rulla in en boll och låt så trosorna hänga kvar på linan. 
Da capo på den oefterhärmligt härlige Gösta Linderholm 
och hans tradbröder i konserthusets stora sal kl 15.00 
och ett par timmars svängigt gungande oförglömlig 
eftermiddagsjazz för alla daglediga i Västerås.

I eftermiddag har Gösta inte bara sig själv, sina instru-
ment och sitt härliga band med sig utan även därtill sin i 
sanning mycket läsvärda, roliga och öppenhjärtiga själv-
biografiska bok ”In kommer Gösta”. Så tag gärna med 
några hundralappar extra så du kan få med boken hem.

Stephanie Trick & Paolo Alderighi
Tisdag 3 december kl 19.00
Lilla salen. Entré: 250 kr. resp. 200 kr 

Direkt från turné i England kommer för ännu ett efter-
längtat återbesök amerikansk/italienska dubbelpianis-
terna Stephanie Trick och Paolo Alderighi. Under sena-
re år har de än mer etablerat sig på de internationella 
jazzscenerna så det känns extra angenämt att vi lyckats 
knyta dem till oss och denna enda konsert i Sverige den-
na gång. Allt från ragtime via stride, boogie och swing till 
såväl Bach som Mozart. En garanterat härlig afton med 
den amerikanska sångboken och säkert några julan-
knutna melodier på repertoaren har vi att se fram emot.

   
claes.tillander@gmail.com
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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 en härlig blandning av såväl svenska som utländska 
jazzmusiker som ni inte bör missa.

Det finns jazz för alla smaker. Från svängig klassisk jazz 
till fullödig mainstreamjazz och som lite extra krydda, 
tisdag 19 november kl 15.00 då vi åter har den härlige 
Gösta Linderholm & His Trad Brothers som gäst vid efter-
middagsjazzen för alla som är daglediga i vår hemstad.

Det program vi presenterar i höst hoppas vi skall väcka 
minst samma intresse som det senaste årets program 
som såväl vi som även vår publik överlag funnit så bra 
och tilltalande att det vid ett flertal tillfällen varit utsålt till 
sista plats. För oss som arrangör är inte detta överras-
kande då vi vet vilken hög klass det är på samtliga våra 
arrangemang men att även nästan okända grupper eller 
artister fyllt Lilla salen känns definitivt extra tillfredsstäl-
lande och inspirerande inför framtiden. Vågar vi tro att 
jazzintresset i Västerås går en ny och härlig framtid till 
mötes!?

Rent av vågar vi garantera att du och alla andra jazzäls-
kare har ett verkligt fint intressant och spännande jazz-
program i höst att se fram emot. Ett program som bl a 
innehåller dels ett flertal av Sveriges etablerade jazz- 
musiker i olika konstellationer dels ett antal olika nordis-
ka och amerikanska jazzmusiker. Bland musiker med 
amerikanskt medborgarskap ser vi särskilt fram emot att 
för första gången i Sverige få hälsa så efterfrågade pianis-
ten och jazzsångerskan Champian Fulton välkommen. 
Inte här heller att glömma dubbelpianisterna Stephanie 
Trick och Paolo Alderighi som avslutar höstsäsongen 
tisdag 3 december.

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 konsert-
huset 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

Klas Toresson med 
Filip Ekestubbe Trio
Tisdag 24 september kl 19.00
Lilla salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr

När en av Sveriges absolut bästa unga 
tenorister, Klas Toresson, slår sig ihop 
med tre andra unga musiker ur den svenska jazzeliten 
kan resultatet bara bli strålande och svängigt. Vid pianot 
hittar vi Filip Ekestubbe, med sin kontrabas Niklas 
Fernqvist och vid trummorna Daniel Fredriksson. 

Kvällens repertoar kommer att bjuda på en kavalkad av 
många klassiska jazzmelodier i såväl original som i kvar-
tettens egen tappning. Konserten går direkt till var och 
ens hjärta och blir en afton att minnas länge.

Hot’N Spicy + One
Tisdag 8 oktober kl 19.00
Lilla salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr

Danske violinisten Bjarke Falgren och gruppen Hot’N 
Spicy har blivit något av Västeråspublikens mest efter-
frågade och mest efterlängtade jazzgrupp. Stora pu-
blikfavoriter vid FESTIJAZZ 2016. När nu trion Bjarke 
Falgren fiol/viola, Sven Erik Martinsen Ånestad gitarr/
sång och Lars Tormod Jenset bas kommer till oss har de 
även med sig en härligt svängig gäst i tenorsaxofonis-
ten och sångaren Mads Matias. Det är m a o Mads som 
är gruppens + One som ytterligare förhöjer gruppens 
redan höga musikaliskt svängiga nivå.

       

Bird’s Nest
Tisdag 22 oktober kl 19.00 
Lilla salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr

Bebop när den är som bäst får vi höra i kväll. Den här 
sextetten, Bird’s Nest, har gått samman för att spela 
musik i gränslandet mellan swing och bebop av bl a 
Bud Powell, Tad Dameron och Don Byas. Intrikata och 
lekfulla låtar från tiden innan bebop blev studiematerial 
för doktorsavhandlingar. Gruppen består av Dwayne 
Clemons trumpet, Amanda Sedgwick altsax, Alexander 
Brott gitarr, Carl Orrje piano, Björn Lundén bas och 
Mattias Puttonen trummor. Som sagt, bebop när den är 
som bäst och svänget garanteras!  

Mathias Algotsson Quartet   
Tisdag 5 november kl 19.00 
Lilla salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr

En av Västeråspublikens mest uppskattade och efterfrå-
gade pianister, Mathias Algotsson, om vilken t ex två 
olika recensenter skrivit ”Algotsson är en pianoelegant 
med stark låtskrivarförmåga” resp ”Algotsson has 
a great gift for melody ”, åter på 
vår scen. Denna gång i sällskap 
med några av hans närmaste 
jazzvänner, Klas Lindquist altsax
/klarinett, Karl Olandersson 
trumpet och Svante Söderqvist 
bas. Garanterad intensiv, 
svängig, dynamisk och lyrisk 
musik på ett sätt som bara 
dessa fyra kan åstadkomma. 

Champian Fulton Trio  

Tisdag 12 november kl 19.00
Lilla salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr

I kväll tackar vi vår gode vän danske trummisen Kristian 
Leth och vår egen superbasist Hans Backenroth att vi har 
äran att för första gången i Sverige få presentera den 
amerikanska pianisten och jazzsångerskan Champian 
Fulton. Champian har hämtat mycket av sin inspiration i 
att hon redan i unga år lyssnade på och tog till sig jazz-
sångerskor som Dinah Washington, Sarah Vaughan och 
Billie Holiday. Lägg till detta pianister som Bud Powell, 
Red Garland och Erroll Garner och vi har en absolut 
högklassig världsartist på vår scen.
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