Joan Chamorro Spanska kvartett
med svenska gäster

Julen snurrar

Biljettförsäljning till våra evenemang:

med

Biljetter finns att köpa online på
Arr: Jazzens Vänner i samarbete med Västmanlandsmusiken och Västerås stad
www.vasteraskonserthus.se
Tfn: 021-40 36 02 (tis-fre kl. 13-15)
samt i Västerås konserthus biljettkassa i foajén
(öppettider, se konserthusets hemsida).

Peter Lind & the Cabaret Band

Tisdag 30 november kl 19.00

Tisdag 7 december kl 19.00

Lilla salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr

Lilla salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr

Jazzbasisten Joan Chamorro från Barcelona har blivit
ett begrepp inom den internationella jazzen genom ett
högkvalitativt ungdomsprojekt inom den internationella
jazzvärlden. Han har skapat ett intresse för jazz i Barcelona som lett fram till att det i staden bl a bildats ett
världsberömt ungdomsstorband Sant Andreu Jazz Band
ur vilket många idag framstående yngre spanska jazzstjärnor kommit. Inte minst har många mycket duktiga
och idag etablerade kvinnliga jazzmusiker kommit fram.
Till oss kommer nu Joan med tre unga mycket väletablerade kvinnliga jazzmusiker Alba Armengou, Alba Esteban
och Elia Bastida. Alla tre multiinstrumentalister och dessutom duktiga sångerskor. Hos oss får de spela ihop med
altsaxofonisten Klas Lindquist, gitarristen Erik Söderlind
och trummisen Oscar Johansson Werre. Ett härligt ungdomligt sväng kan vi utlova och troligen säkert kommer
vi att få önskemål om ett återbesök så snart som möjligt
att se fram emot.

Peter Lind och hans kamrater i Cabaretbandet har fördjupat sig lite extra i julens olika melodier. Och då inte
bara de allra vanligaste utan helt säkert även en hel del
som många av oss kanske aldrig eller åtminstone sällan
tidigare hört. Men i kväll så får vi råda bot på denna brist
på kunskap. Allt då under förutsättning att vi ”utsätter
oss för risken” att på plats i vårt konserthus få några
timmars högklassigt glad och uppsluppen underhållning då allt kan hända eller som Nalens Topsy Lindblom
en gång myntade ”där allting händer och fötter”. Inte
helt fel med lite uppfriskande underhållning så här mitt
i julstöket så kom loss och låt julen snurra några extra
varv med Peter Lind & the Cabaret Band.

47:e årgången

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

Kontaktpersoner inom föreningen:
Ordförande: Claes Tillander

070-580 14 13

claes.tillander@gmail.com

Vice ordförande/matrikelförvaltare:
Matts Lidhagen
Kassör: Anita Eriksson
Styrelseledamot: Erik Kristoffersson
Sekreterare: Jan Eriksson
Klubbmästare: Barbro Ström
Bitr. klubbm: Vakant

070-555 88 61
073-382 63 44
073-663 53 88
073-669 15 24
070-749 39 72

Foto: Från Joan Chamorros hemsida

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
Framsidesbilden på Harry Allen
är hämtad från Wikipedia.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Foto: Kent Pährzon

Jazzvännen
Hösten 2021

Svängigt skön och härlig jazz….
…. är vad vi alltid bjuder på. Så trots alla de problem
och helt ovana förutsättningar som Coronapandemin
skapat för både oss, er kära publik och alla andra är
vår förhoppning och vårt bestämda mål att konserterna
i höst skall kunna genomföras på ett lika coronasäkrat
sätt som vi kunde göra under hösten 2020. Trots att vi
då ändå blev tvungna ställa in våra två sista konserter
liksom i princip alla under våren 2021. I höst kommer
vi att ha alla våra åtta konserter i Lilla salen med hopp
om att kanske någon av dem kan få genomföras i
Stora salen. Västmanlandsmusiken (Vmu) har ju på ett
mycket fint och förtjänstfullt sätt organiserat för Coronasäkrade konserter i konserthuset. Ordentligt fastställda
avstånd såväl i stora som lilla salen och enbart sittplatser
gäller vilket borgar för superb säkerhet i hela huset.
Läs bladet noggrant, pricka av just de konserter Du känner att Du definitivt inte vill missa. Det finns jazz för alla
smaker. Från svängig klassisk traditionell jazz till fullödig
mainstreamjazz. Flera nya artister har vi i höst plus några
av tidigare inställda konserter. Köp gärna biljetterna per
omgående till våra evenemang så Du inte riskerar missa
någon av våra härliga jazzkvällar! Vi vill gärna slå ett
extra slag för Joan Chamorro och hans spanska grupp
tisdag 30 november. Till de första konserterna kan vi
förhoppningsvis bara få sälja högst femtio biljetter. Men
vi hoppas givetvis på den utökade publikmängd som
föreslagits av regeringen och kan komma att införas
under hand. Allt beroende på coronans tillbakagång.
Målsättningen med våra aktiviteter 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. Låt
oss gemensamt hjälpas åt så skall vi tillsammans komma
igenom denna så trista period i jazzens och mänsklighetens historia. Håll avstånd, tvätta händerna och inte
minst tummarna som vi måste hålla för att allt skall gå väl!
Välkomna på våra jazzkvällar!
Claes Tillander, ordförande

Leon Falk Satchmo Tribute

Per Thornberg
/Hans Backenroth Quartet
Tisdag 21 september kl 19.00
Lilla salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr

Champian Fulton Scandinavian Trio

– Louis Armstrong 120 år
Tisdag 19 oktober kl 19.00

Lilla salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr

Tisdag 16 november kl 19.00
Lilla salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr
Foto: Johan Tengholm

Foto: Claes Tillander

Under devisen ”Lines for Lage - Music inspired by Lage
Lindell” kommer i kväll tenorsaxofonisten Per Thornberg,
basisten Hans Backenroth, pianisten Daniel Tilling och
Fredrik Rundqvist trummor att garanterat bjuda en kväll
att minnas. I flera år har Per och Hans önskat få spela
tillsammans och nu blir det av i denna gemensamma
kvartett. Musiken är stadigt förankrad i jazzens 50/60tal och är en blandning av egenkomponerad musik och
standards. En av Per Thornbergs stora inspirationskällor är konstnären Lage Lindell (1900 – 1980) som för
några år sedan resulterade i CDn ”Lines for Lage”. Ett
stort konstverk av Lage Lindell pryder för övrigt en av
ytterväggarna mot Vasaparken på Västerås stadshus.
Väl värt att studeras och beundras vid ett besök i
Vasaparken.

Karl Olandersson Kvartett
Tisdag 5 oktober kl 19.00

Leon Falks Satchmo Tribute är en djupdykning i Louis
Armstrongs musikaliska värld. En av 1900-talets absolut mest betydelsefulla musiker. Med samma klassiska
”Hot Five”-sättning som i de legendariska inspelningarna från 20-talet har Leon Falk med noggrannhet tagit sig
an Louis Armstrongs musikaliska arv. Musiken framförs
med känsla och liv i Armstrongs anda och bjuder upp
till ett lätt försenat jubileumsprogram i världsklass för
att fira 120 år sedan Satchmo föddes. I det ungdomliga
bandet hörs Leon Falk på trombon/sång, Erik Tengholm
trumpet/kornett, Adam Falk klarinett, Uno Dvärby banjo
och Sara Karkkonen piano.

Harry Allen/Jan Lundgren Quartet.

Lilla salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr
I kväll kommer en av Sveriges mest efterfrågade
jazztrumpetare Karl Olandersson åter till oss i sällskap
med sina högklassiga musikervänner Magnus Hjorth
piano, Martin Sjöstedt bas och
Daniel Fredriksson trummor.
Tillsammans skapar de en
härligt musikalisk bredd där det
smittande och sammanfattande
ordet helt enkelt är Sväng. Såväl
klassiska melodier ur den amerikanska musikskatten som ett
antal egna kompositioner av Karl
Olandersson kommer vi garanterat
få avnjuta. En helt nyproducerad
CD kommer dessutom att
presenteras i kväll.
Foto: Claes Tillander

A Tribute to Stan Getz & Jan Johansson
Tisdag 26 oktober kl 19.00
Lilla salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr

Amerikanske tenorsaxofonisten Harry Allen har jämförts
i klass med bl a storheter som Coleman Hawkins, Zoot
Sims och inte minst Stan Getz. Tillsammans med sin
skandinaviska trio Jan Lundgren piano, Hans Backenroth
bas och Kristian Leth trummor kommer vi i kväll att få
avnjuta en storartad hyllning till två av jazzhistoriens
stora giganter amerikanske tenorsaxofonisten Stan Getz
och den svenske pianolegenden Jan Johansson. M a o
en afton med skönt svängig jazz uppblandat med lite
svensk romantisk klassisk folkmusik allt i Stan Getz’ och
Jan Johanssons utsökta anda.

I november 2019 ”drabbades” mer än ett hundra personer i Lilla salen av den underbart både svängiga och
charmiga unga amerikanska pianisten och jazzsångerskan Champian Fulton. Det blev sådan succé och kärlek vid första ackordet att vi på stående fot bestämde att
henne måste vi få tillbaka så fort som möjligt. Alltså, åter
igen hos oss, liksom då, med Hans Backenroth bas och
Kristian Leth trummor. En garanterat högklassig trio av
absolut världsklass med den amerikanska sångboken i
centrum och en spelglädje som gör att det är svårt att
sitta stilla i stolsraderna.

Mathias Algotsson
& Svante Henryson
Tisdag 23 november kl 19.00
Lilla salen. Entré: 250 kr resp. 200 kr
Med den mångsidighet som både jazzpianisten Mathias
Algotsson och klassiskt skolade cellisten Svante Henryson 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 kompositioner. En garanterat härlig afton
med bl a musik ur den amerikanska sångboken och
kanske t o m någon ”årstidsanknuten” melodi har vi att
se fram emot.

Foto: Claes Tillander

