Stockholm Swing All Stars

Biljettförsäljning till våra evenemang:

Tisdag 14 april kl 19.00

Biljetter finns att köpa online på
Arr: Jazzens Vänner i samarbete med Västmanlandsmusiken och Västerås stad
www.vasteraskonserthus.se
samt i Västerås konserthus biljettkassa i foajén
Tisdag-fredag kl. 11.00-13.00
och 1,5 timme före konsertstart.
Tel: 021-40 36 21 Tisdag-fredag kl. 14.00-15.00.

Stora salen. Entré: 250 kr. resp 200 kr (medlem i JV).
Stockholm Swing All Stars har med sina suveräna
musiker och egna arrangemang utvecklat sitt personliga
sound som står stadigt i jazztraditionen. Med sväng,
pondus och och en synnerligen påtaglig spelglädje och
publiknärvaro går musiken rakt in i hjärtat hos alla närvarande.

Foto: Ana Vera Burin Batarra

Jazzpianots historia
med Ulf Johansson Werre
Tisdag 17 mars kl 19.00

OBS! Serviceavgift tillkommer normalt vid köp av
biljetter till våra konserter.

Fantastisk och tidlös musik av jazzgiganter som Duke
Ellington, Count Basie och Dizzy Gillespie stöps om
i kreativa och personliga bearbetningar av bandets
medlemmar, som också inspirerats att komponera i
mästarnas anda. En del arrangemang är vackra, andra intrikata, somliga bluesiga och medryckande - men
alla är fulla av själ, lekfullhet och sväng. I bandet ingår
Karl Olandersson trumpet/sång, Fredrik Lindborg tenorsax/karinett/basklarinett, Klas Lindquist altsax/klarinett,
Dicken Hedrenius trombon, Daniel Tilling piano, Göran
Lind kontrabas och Mattias Puttonen trummor.

Kontaktpersoner inom föreningen:
Ordförande: Claes Tillander
Vice ordförande/matrikel förvaltare:
Matts Lidhagen			
Kassör: Anita Eriksson		
Sekreterare: Jan Eriksson		
Klubbmästare: Barbro Ström
Bitr. klubbm: Vakant
Hemsida: Jesper Lange 		
Foto: Sinfoniettan: Jonas Bilberg. Ida Karlsson: Jenny Baumgartner. Magnus Lindgren: Till Brönner
samt Västerås Ungdomsstorband: Claes Tillander.

Foto: Mikael Silkeberg

070 – 580 14 13

claes.tillander@gmail.com

Lilla salen. Entré: 250 kr. resp. 200 kr (medlem i JV).
Ulf Johansson Werre har av av musikkritiker både nationellt och internationellt fått omdömet världsklass för
såväl sitt piano- som trombonspel. Lägg så till detta även
det faktum att han är en utsökt sångare och ni har direkt
tre förnämliga discipliner inom musikens värld som han
behärskar till fullo. Många gånger har han jämförts med
amerikanska legender som Art Tatum. Teddy Wilson, Nat
King Cole, Oscar Peterson, Erroll Garner samt svenska
som Jan Johansson, Bengt Hallberg, Povel Ramel och
Charlie Norman för att bara nämna några stora pianister
i världshistorien. I kväll kommer Ulf Johansson Werre
att solo vid flygeln i Lilla salen ge oss en exposé över
jazzpianots historia. Utan minsta tveksamhet kommer
han att röra sig fritt över olika genrer som han älskar och
respekterar allt från New Orleans via swingepoken till
modern crossover och då även ibland lägga in bearbetningar av klassisk musik i sin synnerligen njutbara palett
av jazzpianots historia.

46:e årgången

Jazzfesten 2020 i Västerås
Fredag 8 maj - söndag 10 maj
Stora salen lördag 9 maj kl 19.00 - ca 00.00
Entré: 325 kr. resp 225 kr (medlem i JV).
Galakväll med bl a Västerås Sinfonietta, Magnus Lindgren, Ida Karlsson samt en uppsjö av idag ännu inte
bokade artister och band. Detta bland annat beroende
på vem och vilka musiker/band som t ex tilldelas vissa
av Svensk Jazz’ olika hederspriser samt vem eller vilket
band som vinner 2019-års Gyllene Skiva. Till allt detta
och ett fastställt definitivt program för Galakvällen
återkommer vi så snart det är klart vilket borde ske
senast under mars månad 2020. Att Galakvällen avslutas
med dans i konserthusets foajé från kl 22.00 ca 00.00 till Västerås Kulturskolas Ungdomsstorband
kan vi dock redan idag meddela.

070-555 88 61
073-382 63 44
073-669 15 24
070-749 39 72
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.
Bilden på framsidan är tagen av Ana Vera Burin Batarra

Jazzvännen
Våren 2020

Svängigt skön och härlig jazz….
....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 programbladet 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 ett flertal härliga sångerskor.
Två gånger är vi i Stora salen, fyra gånger i Lilla och en
gång i foajén på foajéscenen. Lägg så till detta Svensk
Jazz’ stora evenemang Jazzfesten 2020 helgen 8-10
maj som vi tillsammans med Västmanlandsmusiken
är värd för. Lördag 9 maj är det stor galakväll i jazzens
tecken i konserthuset. Till denna galakväll återkommer
vi senast under mars månad med ett fullödigt program,
artister, band och tider.
I övrigt bjuder vi som alltid på ett par nya konstellationer
som inte tidigare besökt oss, t ex The Hebbe Sisters i
sällskap med Jan Adefelt Swingtime Trio tisdag 3 mars.
Notera även Django Reinhardtaftonen tisdag 4 februari
då Sveriges förnämsta Djangogitarrist Gustav Lundgren
kommer tillsammans med fyra utsökt skickliga franska
unga Djangomusiker djupt involverade i Gipsyjazzens
historia. Den kvällen kan vi både äta och dricka gott vid
borden framför foajéscenen och drömma oss åter till
1930-/40-talets Paris och jazzklubbarna där, Boka bord
och biljetter i tid bara så du inte riskerar att missa denna
gudabenådade Django Reinhardtafton. I övrigt finns det
flera ytterligare godbitar i programbladet. Så läs, välj och
köp biljetterna snarast så du inte i onödan riskerar missa
någon av våra härliga jazzkvällar!
Målsättningen med våra konserter 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!
För styrelsen i Jazzens Vänner
Claes Tillander, ordförande

Hannah Svensson Group
Torsdag 23 januari kl 19.00 (OBS! Veckodagen)
Lilla salen. Entré: 250 kr. resp. 200 kr (medlem i JV).
Kritikerrosade jazzsångerskan och låtskrivaren Hannah
Svensson Group består förutom av henne själv av fyra
förnämliga jazzmusiker. Jan Lundgren, en av världens
mest framstående och efterfrågade jazzpianister, Ewan
Svensson en av vårt lands mest personliga och hörvärda
gitarrister tillika Hannahs far, den legendariske basisten
Matz Nilsson samt den synnerligen skicklige och känsligt
spelande trummisen Zoltan Czörsz. Hannah Svenssons
senaste CD ”Places and Dreams” har mottagits med
ovationer av alla recensenter. Material från CDn kommer
garanterat att framföras i Västerås.
Foto: Peter Westerup

Django Reinhardt 110 år

Peter Lind & the Cabaret Band

Tisdag 4 februari kl 19.00

Tisdag 10 mars kl 15.00

Foajéscenen i konserthuset
Entré: 250 kr. resp. 200 kr (medlem i JV).

Stora salen. Entré: 250 kr. resp 200 kr (medlem i JV
och pensionär). OBS! inkl. serviceavgift!

- ett tjugoårs jubileum

Gustav Lundgren ”French Connection”

Foto: Okänd

Sveriges främste tolkare av
Django Reinhardts klassiska
gipsyjazz från 1930-/40-talet
gitarristen Gustav Lundgren
kommer till oss på konserthusets foajéscen i sällskap med fyra franska supermusiker som alla är djupt involverade i arvet efter Django
Reinhardts musikaliska skatt. Förutom Gustav Lundgren
med sin gitarr har vi på scenen även gitarristerna Antoine
Boyer och Romain Vuillemin basisten Edouard Pennes
och som extra gipsyjazzkrydda unga fantastiska Maryall
Zeinab Abbas, som med sitt dragspel rör sig lika vant i
traditionell fransk musette som i jazz och världsmusik.
Köp biljett och boka bord till denna franskinspirerade
afton där vi drömmer oss in i trettiotalets Paris och
Django Reinhardts värld.

Second Line Jazzband - 30 år!
Tisdag 18 februari kl 19.00
Lilla salen. Entré: 250 kr resp 200 kr (medlem i JV).
En av Västeråspublikens mest uppskattade och efterfrågade publikfavoriter inom den traditionella jazzen,
Second Line Jazzband, har just firat hela trettio år. Varje
gång de spelat hos oss har de fyllt lokalen till sista plats.
Säkert så även nu. Denna gång med en ny bekantskap
i bandet gitarristen Hampus Andersson. Bandets
popularitet beror till stor del på musikernas förmåga att
växla stil, repertoar och musikaliska inriktningar under
en konsert. Repertoaren spänner för övrigt mellan allt
från Bunk Johnson och Kid Ory till Bob Dylan via Louis
Prima och Irving Berlin till gospel och blues. Allt utfört
med en glädje
och frenesi som
går rakt in i
hjärtat på all
publik i salongen. Foto: Per-Johan Altin

Foto: Alexander Kenney

The Hebbe Sisters
& Jan Adefelt Swingtime Trio
Tisdag 3 mars kl 19.00
Lilla salen. Entré: 250 kr resp 200 kr (medlem i JV).
(Årsmöte för Jazzens Vänner kl 17.00 i anslutning till Lilla salen)
Välkomna till en unik kväll tillsammans med tre värmländska sjungande systrar Emelie, Josefine och Maria
Hebbe från trakterna av Arvika i sällskap med Jan Adefelt
Swingtime Trio. Upplev kända klassiker från bl a swingens värld: Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgerald,
Alice Babs och många, många fler. Det blir glädje, energi
och musik av högsta klass i kombination med fartfyllda
dans- och steppnummer. I Jan Adefelt Swingtime Trio
har vi tre synnerligen väletablerade svenska jazzmusiker: Stefan Gustafsson piano, Jan Adefelt bas och
Bengt Stark trummor, som alla tre under årens gång
hörts i många olika högklassiga jazzsammanhang. The
Hebbe Sisters å sin sida håller just nu på att etablera sig
och sin vokalkonst såväl på de svenska som på olika
europeiska jazzscener. Har särskilt uppmärksammats
och blivit mäkta populära i Schweiz där de senaste åren
genomfört ett flertal succéartade turnéer.

I tjugo år har Peter Lind & the Cabaret Band förtjusat,
förtrollat och förundrat sin omvärld (och ibland även
sig själva). Nu är det dags att fira detta tjugoårsjubileum med en vandring där vi passerar stationer som
New Orleans-jazz, svensk 50-talsschlager, texter man
hoppades hade glömts bort för alltid och hårtsvängande
rhytm’n’blues. Ni kommer inte bara att få höra de sköna
sagofigurerna i bandet musicera på välkänt manér. Ni
kommer även få höra dem berätta om alldeles unika
händelser de varit med om och därtill alldeles unika
personligheter de har mött. Och det bara just för er,
vilket ju är alldeles underbart när man tänker på det.
Följ med på resan gott folk för nu är det fest med Peter
Lind & the Cabaret Band!
Foto: Kent Pehrzon

