
PRENUMERATIONSERBJUDANDEN:

ORKESTERJOURNALEN
Som medlem i Föreningen Jazz i Växjö har du 50 kr rabatt på 
prenumeration av OrkesterJournalen.
  OJ är nu världens äldsta jazztidskrift och fyller 75 år i år.
  Prenumerationen kostar dig 345 kr/år, ordinarie pris 
395 kr. Avgiften kan inbetalas på pg 45 23 30-4. Ange på 
talongen, förutom namn och adress, vilken jazzklubb du är 
medlem i.

Som medlem i Jazz i Växjö ges också rabatt på tidningen  
LIRA MUSIKMAgASIN, en tidning som skriver 
om jazzmusik ur ett brett perspektiv, men även om världs-
musik och folkmusik. En CD medföljer varje nummer med 
cirka 15 spår från nya skivor med de aktuella artister som 
intervjuas eller recenseras. Priset för en helår inkl. fem 
fulllängds-cd blir 335 kr istället för 385 kr, det vill säga 50 
kronors rabatt. Skicka ett mejl till prenumeration@lira.se 
där du skriver vilken jazzklubb du är medlem i och anger 
"jazzrabatt" som ämne.

Vi stödjer jazzen i Växjö:

Någorlunda regelbundet medlemsblad för 
Föreningen Jazz i Växjö. 

I redaktionen: Lars-Göran Thuresson, Curt Gustafsson m.fl. 
Grafisk form och produktion: Björn Möller rollsen@yahoo.se

www.jazzivaxjo.se  •  E-post: info@jazzivaxjo.se

ONSDAg 15 APRIL

LIMEhOUSE JAzzBAND 
MED gäSTSOLISTERNA 
FRANS SJöSTRöM Och 
PAUL BOccIOLONE STRANDBERg

     Limehouse Jazzband, som bildades 1965, 
kommer från Haarlemregionen i Holland, nära 
Amsterdam. Bandet har skaffat sig ett gott rykte 
som förmedlare av arrangerad akustisk traditio-
nell klassisk jazz från tiden 1920 till en bit in på 
1930-talet.
     Bandets arrangemang präglas av den instru-
mentation som fanns hos exempelvis Fletcher 
Henderson, Luis Russell, Don Redman och Duke 
Ellington under 20-talet. Sedan några år har den 
holländske arrangören Peter Stove engagerats att 
skriva några specialarrangemang för bandet.
     Limehouse Jazzband har gjort turnéer runt om 
i såväl Västeuropa som i Östeuropa, har spelat i 
New Orleans och spelar ofta i England.
     Under turnén i Sverige har bandet som gäst-
solister med svenskarna Frans Sjöström, bas-
saxofon och Paul Bocciolone Strandberg, kornett 
och sång.

     I Limehouse Jazzband ingår som ordina-
rie medlemmar ledaren Robert Duis (se foto), 

Ordf. Lars-Göran Thuresson lgth@hotmail.com, Vice ordf. Roland Jansson 
romolo.jansson@telia.com, Kassör Maj-Gull Rosberg maj-gull.rosberg@
telia.com,  Sekreterare Martin Järnek martin.jarnek@netatonce.net, Klubb-
mästare Tommy Nilsson tommy.nilsson@toninternational.com, Ordinarie 
ledamöter Fredrik Gustafsson fredrik.gustafsson@bossmedia.com, Eva Bre-
mer bremer.eva@telia.com, Jonas Ingolf jonas.ingolf@power.alstom.com,  
Richard Magnusson rickard.magnusson@musiker.nu, Sven Svensson 120.
svensson@glocalnet.net, Olof Löfgren oloflofgren@hotmail.com Ersättare 
Hubert Szymczinski hubert@chambersound.se, personlig ersättare för Olof 
Löfgren är Mattias Welin mattias.welin@comhem.se, valberedning Björn 
Möller rollsen@yahoo.se

MEDLEMSKAP LöNAR SIg!  ENTRé
 Medlem, enskild 150 kr    80 kr
 Medlem, familj  200 kr
 Medlem, studerande   50 kr    40 kr
Visa alltid ditt medlemskort vid entrén!

God fortsättning och välkommen till en ny jazzsäsong!
En beklaglig nyhet nådde oss nu på nyåret. Restaurang Munken ska omvandlas till kontor. Vi måste därför 
flytta våra konserter och får tacka Munken för den tid som varit.
Den nya spelplatsen med början i 18 februari blir RIFIFI Anteliigatan 3, se karta. Verksamheten där drivs av 
en förening med många medlemmar och har utställningar, musikevenemang och servering på programmet och 
är under fortsatt uppbyggnad. Vi hoppas att vår publik ska trivas på detta nya ställe. Det har ju varit tätt mellan 
flyttningarna de senaste åren - utan vår förskyllan - och vi ser fram emot en förhoppningsvis mer långvarig vis-
telse på vår nya lokal. Hjälp gärna till med att informera om lokalbytet!
 

Vår riksorganisation Svenska Jazzriksförbundet (SJR) sprider kunskap om jazzen och dess villkor. Man har nu 
tillsammans med ett antal andra musikorganisationer och -institutioner dragit igång kampanjen "Manifest för 
jazzen" med krav på en huvudscen och regionala centra för svensk jazz, en rejäl satsning på jazzarrangörer och 
utvecklingsstöd för jazzmusiker. Vi stöder naturligtvis det här. En satsning på sådant som ger jobb med hjälp av 
gratisarbetande klubbfolk kan ju inte vara så dumt när konjunkturen viker. Det är väl då kulturen behövs som 
mest eller hur?
 

Jazztidskriften OrkesterJournalen gör också en stor insats som kunskapsförmedlare. Vi har lämnat vår med-
lemsförteckning och ett provexemplar med prenumerationserbjudande har sänts till våra medlemmar. Ta gärna 
vara på tillfället!
 

Den här omgången FJV-information går även till dem som var medlemmar 2007, 
men inte 2008. Passa på att förnya medlemsskapet.
Använd bifogat bankgirokort, konto 5837-1246. Det gäller naturligtvis alla 
nuvarande medlemmar.
 
Vi ska ha Årsmöte lördagen den 21 februari klockan 13:00 i vår klubblokal i 
Italienska palatset. Välkommen dit! Ingen föranmälan.
 
Lars-Göran Thuresson, ordförande

kornett, Jan Elsink, trombon, Jan van der Woord, 
piano, Wil van Schaik, banjo, Stef Geurts, trum-
mor samt Rob Radoux, Alhard Zwart och Ber-
nard Berkhout, träblås.

www.limehouse-jazzband.nl

     Vissa konserter under våren kommer som 
vanligt att inledas av förband med elever från S:t 
Sigfrids folkhögskola, vilka börjar spela omkring 
klockan 20. Titta efter annons i Smålandsposten.

Text: Curt Gustafsson

KONSERTERNA ARRANgERAS MED STöD Av:
Statens Kulturråd, Svenska Jazzriksförbundet, Musik 
i Syd, Kulturnämnden i Växjö kommun, Länsbild-
ningsförbundet samt hängivna ideellt arbetande med-
lemmar i FJV. 

Vi påminner om vårt erbjudande om samordnat inköp av boken ”Till Z 
- Röster om Monica Zetterlund”. Om vi rekvirerar en låda om 22 böcker 
är priset per styck 100 kronor mot ordinarie pris 150 kronor. Vi kommer 
att ha en beställningslista framme i biljettkassan på Munken och när vi 

nått 22 beställningar rekvirerar vi en låda. 

Bokningschef: Rickard Magnusson
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ONSDAg 21 JANUARI

LISA PALM JAzzTETT

Sångerskan Lisa Palm inledde FJV:s verksam-
het på Munken för exakt två år sedan, då med 
gruppen Swing Time. Den framförde främst 
50-talsinspirerad jazz med kompositioner av 
exempelvis Gerry Mulligan, Chet Baker, Lars 
Gullin och Mose Allison. Nu återkommer Lisa i 
den egna, ganska nybildade Lisa Palm Jazztett, 
en grupp som också den hyser kärlek till främst 
50-talets swing och blues, representerat av ovan 
nämnda men även av namn som Benny Golson, 
Nat King Cole, Billie Holiday, Horace Silver.
     Nestorn i gänget är Lisas pappa, Inge Palm, 
välkänd saxofonist – och ibland även trumpetare 
– i Ljungby Jazz i Baljan, där han medverkat 
sedan detta band startade.
Lisas bror Jonas arbetar som frilansande musiker 
och spelar barytonsax. Han har tidigare medver-
kat i en lång rad skivproduktioner med exempel-
vis Wilmer X, Peps Persson, Gösta Linderholm 
och andra.
     Rytmgruppen består av pianisten Niclas 
Lindgren, basisten Micke Elofsson – som bl a 
medverkat i Peps Blodsband och med Totta Näs-
lund – och trumslagaren Conny Lindberg.

www.lpjazztett.se

ONSDAg 18 FEBRUARI

MIRIAM AïDA QUARTET
     Sångerskan Miriam Aïda har nått ganska 
långt i en internationell karriär sedan hon intro-
ducerades i början av 2000-talet. De senaste åren 

har hon framträtt i flera av världens metropoler: 
Tokyo, London, Moskva, Berlin för att nämna 

några. Hon har oftast sjungit med i maken 
Fredrik Kronkvists grupper, som i bossabandet 
A Bossa Elétrica. Hon har också medverkat i Joe 
Spinaci & The Brookolino Orchestra, framträtt 
med Norrbotten Big Band och sjungit låtar som 
brukar förknippas med Monica Zetterlund.
     Sju skivor på sex år har det blivit hittills, den 
senaste kom i våras, Come On Home med piano-
trio och med Fredrik Kronkvist som gästsolist. 
Här finns 13 låtar av Cole Porter, Jon Hendricks, 
bröderna Gershwin och Stevie Wonder.
     Den ackompanjerande trion består av för 
Munkenbesökare bekanta Daniel Tilling på 
piano, Martin Sjöstedt på bas och Daniel Fre-
driksson på trummor, vilka vi träffat här ganska 
nyligen.

www.miriamaida.com

ONSDAg 4 MARS

MUSIcMUSIcMUSIc

     Jazztrion MusicMusicMusic leds av pianis-
ten Fabian Kallerdahl, som utsågs till 2006 års 
”Jazz i Sverige”-artist och som idag räknas som 
en av den yngre generationens mer framträdande 
musiker. Han leder också den handplockade 
kvartetten Fabian Kallerdahl Galore och har 

medverkat i projekt på Göteborgs Stadsteater. Vi 
hörde Fabian här senast i höstas, då som medlem 
i Andreas Gidlund Quartet.
     MMM bildades i Göteborg 2002 och sedan 
dess har man utgivit fem album. Det femte, Eve-
rybody Digs, gavs ut i maj 2008. Trion har också 
gjort flera turnéer i Norden, i Tyskland, Belgien, 
Sydafrika, USA och i flera asiatiska länder. 2004 
besökte MMM för första gången Japan, sedan 
debutskivan utgivits även där.
     Basist i MMM är Josef Kallerdahl, som 
också medverkar i uppmärksammade duon Josef 
och Erika (med sångerskan Erika Alexanders-
son), i New Tango Orquesta med flera grupper.
Trumslagare är Michael Edlund. Denne ingår 
också i succébluesbandet Gumbo, som spelar 
blues, rhythm & blues, boogie, soul och funk 
med rötter i New Orleans.

www.musicmusicmusic.se
www.myspace.com/theswedishjazztrio

www.myspace.com/josefkallerdahl

ONSDAg 18 MARS

hELENA ERIKSSON 
SJUNgER zETTERLUND

     Helena Erikssons första egentliga framträ-
dande ägde rum som gästsolist på legendariska 
jazzklubben The Village Gate i New York. Detta 
blev så uppskattat att det följde ytterligare kväl-
lar där, då hon presenterades som ”den svenska 
sångerskan med Peggy Lee-rösten”.
     Inspirerad och uppmuntrad återvände hon 
till Sverige, där hon kom att leda egna smågrup-
per på klubbar, kaféer och festivaler och då hon 
även sjöng i storband.
     1996 bildade hon en egen kvintett och gav ut 
sin första skiva. Hon fick då heta ”Monica Zet-
terlunds arvtagerska”. Nya skivor följde, bland 

andra en hyllning till just Monica Zetterlund, 
som varit en stor inspirationskälla för Helena 
Eriksson. Det är den musiken vi får möta i kväl-
lens konsert.
     I gruppen ingår förutom Helena Eriksson 
även Luciano Mosetti, munspel och trumpet, 
Alf Häggkvist, piano, Lasse Andersson, bas och 
Mats Jadin, trummor.

www.helenaeriksson.se

ONSDAg 1 APRIL 

hAwK ON FLIghT

     Hawk On Flight har ibland kallats ”en av den 
svenska fusionsmusikens mest kultförklarade 
grupper” och är något av Sveriges svar på den 
klassiska fusionsgruppen Weather Report.
Hawk On Flight bildades 1976, under det decen-
nium då jazzen mötte rocken och man fortsatte 
till 1996. Efter tio års uppehåll återförenades 
medlemmarna 2006, mycket tack vare att man 
då lyckades att åter engagera sin ursprunglige 
och mycket meriterade ljudtekniker Åke Linton. 
De senaste åren har gruppen gjort en rad upp-
skattade spelningar.
     I Hawk On Flight ingår idag de flesta av 
bandets ursprungliga medlemmar, ledaren Matz 
Nilsson, bas, Ove Ingemarsson, tenorsax och 
EWI (Electronic Wind Instrument), Staffan Wil-
liam-Olsson, gitarr, Marcos Ubeda, keyboard, 
Christer Sjöström, trummor och Åke Linton, 
ljudtekniker.

www.myspace.com/hawkonflight
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Foto: Kristin Lidell
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