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Biljettförsäljning till våra evenemang:
Biljetter fi nns 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.

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

Champian Fulton Scandinavian Quartet

Tisdag 17 november kl 19.00
Stora salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr

I november 2019 ”drabbades” mer än ett hundra 
personer i Lilla salen av den underbart både svängiga 
och charmiga unga amerikanska pianisten och jazz-
sångerskan Champian Fulton. Det blev sådan succé 
och kärlek vid första ackordet att vi bestämde att hen-
ne måste vi få tillbaka så fort som möjligt. Alltså, åter 
igen hos oss, liksom då, med Hans Backenroth bas och 
Kristian Leth trummor plus i kväll Klas Lindquist med sin 
altsaxofon. En garanterat högklassig kvartett av absolut 
världsklass med den amerikanska sångboken i centrum 
och en spelglädje som gör att det blir svårt att sitta still 
i stolsraderna.

Mathias Algotsson 
& Svante Henryson
Tisdag 1 december kl 19.00
Stora salen.Entré: 250 kr. resp. 200 kr 

Med den mångsidighet som både jazzpianisten Mathias 
Algotsson och klassiskt skolade cellisten Svante Henry-
son besitter kan man som publik aldrig veta vilka vägar 
kvällens konsert kommer att ta, men räkna med såväl 
jazzstandards som originalmaterial av de båda i nya och 
spännande tolkningar. 

Rikta in er på allt från klassisk swingjazz till såväl Bach 
som Mozart och som sagt även egna utsökta komposi-
tioner. En garanterat härlig afton med bl a musik ur den 
amerikanska sångboken och säkert någon julanknuten 
melodi har vi att se fram emot.

   

claes.tillander@gmail.com
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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 höst på 
konserthuset.

Trots alla de problem och de helt ovana förutsättningar 
som Coronapandemin skapat för både oss, er kära 
publik, och alla andra är vår förhoppning och vårt 
bestämda mål att våra sju konserter i höst skall både 
komma att och kunna genomföras på ett mycket säkert 
sätt. I stället för att vara i konserthusets lilla sal kommer 
vi t ex att ha sex av våra konserter i Stora salen och 
den sjunde i foajén (måndag 21 september kl 19.00). 
Konserthusledningen, läs Vestmanlandsmusiken, har 
på ett mycket fi nt och förtjänstfullt sätt organiserat för 
Coronasäkrade konserter i huset. Ordentligt fastställda 
avstånd i såväl stora salen som i foajén och bara sitt-
platser gäller.

Läs bladet noggrant, pricka av just de konserter Du 
känner att Du defi nitivt inte vill missa. Det fi nns jazz för 
alla smaker. Från svängig klassisk traditionell jazz till 
fullödig mainstreamjazz. Sex gånger är vi alltså i stora 
salen och en gång i foajén. Köp gärna biljetterna snarast 
till våra evenemang så du inte riskerar någon av våra 
härliga jazzkvällar! Till de två första konserterna kan vi 
bara sälja högst femtio biljetter. Sedan får vi se vad som 
eventuellt blir ett nytt beslut fr o m första oktober. Vi 
hoppas innerligt på en utökad gräns.

Målsättningen med våra aktiviteter är alltid att ingen, 
vare sig bland er eller bland våra gästande musiker skall 
känna sig besviken när man beger sig hemåt efter jazz-
kväll arrangerad av oss. Alla skall vilja komma tillbaka 
och det snarast möjligt. Så det är bara att notera i 
almanackan höstens alla jazzbegivenheter. Låt oss 
gemensamt hjälpas åt så skall vi tillsammans komma 
igenom denna så trista Coronapandemi. Håll avstånd 
och tvätta händerna!

Välkomna på våra jazzkvällar!
För styrelsen i Jazzens Vänner
Claes Tillander, ordförande

”Vi minns Charlie Parker - 100 år”
Tisdag 21 september kl 19.00
Foajén. Entré: 250 kr resp. 200 kr

29 september 1920 föddes en av jazz-
historiens största och under 1940-talet 
mest nydanande jazzmusiker Charlie 
Parker. Trots att Charlie Parker gick 
ur tiden redan 1955, blott 35 år 
gammal, hann han under sin livstid 
skapa så mycket stor jazzmusik att 
hans minne än i denna dag lever kvar. 
1950 gjorde han sin enda turné utanför 
USA och den gick till Sverige. En minst
sagt minnesrik turné. Bl a detta kommer 
en högklassig kvartett svenska jazz-
musiker att minnas hos oss. Klas 
Lindquist altsax, Erik Söderlind gitarr, 
Hans Backenroth bas och Adam Ross trummor.

Kustbandet
Tisdag 29 september kl 15.00
Stora salen. Entré: 200 kr (inkl serviceavgift)

Jazzen har funnits i mer än hundra år. Höstens efter-
middagskonsertgäster, Kustbandet mer än drygt halva 
den tiden. Dags för ännu ett bejublat återbesök av detta 
band som spelat på allt från gårdsfester till Nobelfester. 
De har varit Sveriges musikaliska jazzambassadörer på 
jordens alla kontinenter utom på Antarktis.

Som alltid 
kommer de 
med sin 
spelglädje, 
musikalitet, 
humor och 
professionalitet 
för att bjuda 
oss sin redan 
höga musikaliskt 
svängiga nivå.
       

Bernt Rosengren Quartet 
med Christina von Bülow
Tisdag 6 oktober kl 19.00 
Stora salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr

I kväll kommer en av Sveriges genom tiderna störste 
tenorsaxofonist; Bernt Rosengren, i sällskap med sin trio 
Stefan Gustavsson piano, Bengt Stark trummor och Hans 
Backenroth bas. Gäst med kvartetten är den synnerli-
gen välmeriterade danska altsaxofonisten Christina von 
Bülow som i afton gör sitt första framträdande hos oss i 
Västerås. 

En nyligen utkommen CD med just dessa fem musiker 
har de med sig och garanterat kommer en hel del av 
kvällens musik att hämtas från den. Vi kan räkna med 
en stor andel bebopkänsla när den är som bäst och 
svänget garanteras!

Fredrik Lindborg trio med stråkar
Tisdag 3 november kl 19.00
Stora salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr

Saxofonisten Fredrik Lindborg har genom sitt projekt 
”A Swedish Portrait” förenat den store Lars Gullins 
underbara ofta jazz-betonade folkmusik med den klas-
siska musik som Gullin gärna återkom till i sina kom-
positioner. För att hylla bl a Lars Gullins mångbottnade 
musik har Fredrik Lindborg satt samman en septett där 
varje instrument har en 
viktig och framträdande 
roll. Garanterad intensiv, 
svängig, dynamisk och 
lyrisk musik på ett sätt 
som bara dessa sju 
utsökta jazz- och 
klassiskt skolade musiker kan åstadkomma.

Mårten Lundgren Kvartett 
”Big Band Goes Small Band”
Tisdag 10 november kl 19.00
Stora salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr

Varför hör man fantastiska melodier som t ex Count 
Basies ”Flight of The Foo Birds”, Tommy Dorseys ”I’m 
Getting Sentimental Over You”, Glenn Millers ”Moon-
light Serenade” eller Duke Ellingtons signaturmelodi 
”Take The A-Train” överlag endast med storband.

Trumpetaren och storbands-fantasten Mårten Lundgren 
sprider med denna kvartett, danske pianisten Zier Romme 
Larsen, danska basisten 
Ida Hwid och svenska 
trummisen Cornelia Nilsson
nytt ljus över bl a dessa 
melodier genom att 
presentera dem i ett 
annorlunda format men i 
samma klassiska grundtema 
som med storbanden.
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