40 ÅR MED JAZZ I VÄXJÖ

Foto: Björn Möller

Medlemsblad Nr 1 - 2012

Redaktören har ordet

Välkommen till vårens jazzprogram och Palladium 2012

Nu har vi börjat ...

... jazzåret 2012 - vårt jubileumsår!

Foto: Björn Möller

Välkommen till FJV:s alla vårkonserter och som
ljuder från Palladiums scen. Och välkommen till
vår nu jazztidning som har tagit steget in i rymdåldern - dvs ut på webben istället för att som tidigare
tryckas på papper. Men vem vet - den stiger kanske
ur askan som en fågel Fenix vad det lider. Vår fantastiska Jazzcirkel får vänta ytterligare ett år på sitt
40-årsjubileum!
Under vårsäsongen har vi mycket att bjuda på,
fler konserter än på mycket länge. Mot slutet kommer även vår JazzOskar att delas ut. Vem som ska
ha den är ännu en förhoppningsvis väl förborgad
hemlighet. Och det vore väl synd om det läckte ut i
förväg, eller hur?
I tidningen publiceras programmet såsom tidigare och även några bilder från St Sigfrids Folkhögskolas musiklinje på begåvade musiker. Ett litet
axplock blev det dock då ljuset inte alltid är så lätt
att hantera på små kameror.
Vårt årsmöte stundar också strax, närmare bestämt lördagen den 3 mars kl 13.00. Platsen är
TON International, Norrgatan 22 i Växjö. Men
kom i god tid då ytterporten är klockstyrd och
därför har manuell passning fram till mötet.!

PRENUMERATIONSERBJUDANDEN:
Sänkt prenumeration på OrkesterJournalen för medlemmar
• Som prenumerant på OJ får du 6 fullmatade nummer direkt hem
i brevlådan.
• Och som medlem i FJV får du 50 kr i rabatt, på resp.
prenumerationssort, tidning alternativt skivklubb.
• Om du väljer att gå med i skivklubben får du välja fyra cd-skivor
som introduktionserbjudande. Gå till: www.orkesterjournalen.com
Sänkt prenumeration på Lira Musikmagasin för medlemmar.
Lira är en tidning som skriver om jazzmusik ur ett brett perspektiv, men som även skriver om världsmusik och folkmusik. En CD
medföljer varje nummer med cirka 15 spår från nya skivor med de
aktuella artister som intervjuas eller recenseras.
Som medlem i FJV får du 50 kr i rabatt på en årsprenumeration.
Men du måste ange ”Jazzrabatt FJV” som rabattkod:
Men det finns även 2 års prenumeration och då borde rimligen
FJV:s rabatt dubbleras, dvs bli 100 kr. Skicka ett mejl till: prenumeration@lira.se – där du anger ”jazzrabatt FJV” som ämne.
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Anneli Evaldson
Quartet med Filip
Jers på munspel

öppnade säsongen på
Jazzåret 2012, med en
fantastisk konsert den
15 februari, på Palladium!
Vårsäsongen inleds med besök av ännu en av
våra många skickliga jazzsångerskor, Anneli
Evaldson med sin kvartett.
Anneli är självlärd jazzsångerska, säger
sig ha lärt sig att sjunga till sina egna vinylskivor, bodde under fyra år i London, där
hon började sjunga med olika grupper. Detta
fortsatte sedan hon flyttat tillbaka till Sverige. Vid årsskiftet 2009-2010 kom hennes
debutalbum, Just in case.
De senaste åren har hon turnerat flitigt
på jazzklubbar runt om i landet tillsammans
med en rad av de främsta jazzmusikerna i
Sverige, Peter Asplund, Max Schultz, Jan
Lundgren, Kjell Öhman, för att nämna några.
Repertoaren består huvudsakligen av s k
jazzstandardlåtar från The American Songbook, med nyare och fräscha arrangemang.
Kvartetten består förutom av Anneli
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Evaldson även av pianisten Daniel Tilling,
basisten Lars Ekman – de båda har vi hört
här tidigare, bl a i Lars Ekman Quartet –
samt av trumslagaren Moussa Fadera.
Som gästsolist medverkar munspelaren
Filip Jers, vars kvartett framträdde hos oss
för två år sedan. Jers utbildades på Musikhögskolan i Stockholm, då som den ende på
detta instrument.
2005 vann han första pris i jazz och blues för
diatoniska munspel i The World Harmonica
Championships i Tyskland, vilket gjort att
han alltmer kommit att fokusera på munspelet som huvudinstrument.
www.annelievaldson.com

Onsdag 29 februari
Soundstream Jazz Sextet
– Art Blakey Tribute
Gruppen Soundstream bildades 2005 och består
av sex professionella musiker, vars musik har sin
grund i 60-talet och hardbopen, där en av de främsta föregångarna var trumslagaren Art Blakey och
hans Jazz Messengers. Soundstream spelar följaktligen musik av Benny Golson, Bobby Timmons och
Horace Silver, några av de främsta låtmakarna hos
Blakey, men spelar också musik av Jan Johansson
och kompositioner av gruppens medlemmar.
Sextetten har gästat en lång rad jazzklubbar i
Sverige och även gjort en turné till Polen.
Soundstream består av följande musiker: Martin
Sundström, bas och ledare för gruppen, Jonne Bentlöv, trumpet, Peter Fredriksson, trombon, Gustav
Rosén, saxofon, Philip Neterowicz, piano och Carl
Ottosson, trummor.
Fredriksson, Bentlöv, Neterowicz och Ottosson
medverkade alla i gruppen Quiet Nights Orchestra,
som gästade oss i höstas.
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www.soundstream.se

-

www.svenskjazz,se/index.php?

Onsdag 14 mars
Brothers Two Others & Jan Allan

Brothers Two Others består av bröderna Jakob
och Daniel Gustafsson, tenorsax respektive bas, Niclas Lindström, trummor och Daniel Svensson, gitarr.
Niclas Lindström är född och uppvuxen i Växjö och
blev 2009 Växjö kommuns kulturstipendiat.
Medlemmarna i BTO träffades och började spela
tillsammans på Musikhögskolan i Stockholm 2007.
Till en början engagerade man sig i den musik som
skapades av pianisten och den coola jazzens främste
budbärare, Lennie Tristano, vilket resulterade i ett
slags ny, svensk cooljazz. ”Cooljazz för att vi inspi-

Förban
studenter d med
frå
musikutb n Växjös
ildningar

reras av tonspråket, men också av det avspända och
luftiga som karaktäriserar genren. Svensk för närvaron av det svenska vemodet och ny för att allt material är nyskrivet.” Så beskriver de själva sin musik
Alla medlemmar i bandet har skrivit musiken på
den nya skiva som man ger ut i vår och där trumpetaren Jan Allan medverkar. Jan Allan har ju spelat en
viktig roll för just cooljazzen i Sverige, bl a genom
sitt samarbete med musiker som Rolf Billberg och
Lars Gullin.
www.soundcloud.com/brotherstwoothers
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Onsdag 28 mars
Hammond Quartet East

Växjösonen och gitarristen Per Sjödin är sedan
ett antal år återbördad till hemstaden efter sin tid i
Malmö och verksamhet som musiker där.
Per utbildades vid Fridhems folkhögskola och
Musikhögskolan i Malmö. Som inspiratörer nämner
han förstås gitarrister som Wes Montgomery, Jim
Hall och Kenny Burrell men också saxofonister som
Charlie Parker, John Coltrane och Sonny Rollins.
HQE består av fyra musiker från södra Sverige
och Danmark, spelar i en modern hardbopstil i sättningen tenorsaxofon, gitarr, orgel och trummor, både
tidlösa klassiker och egna originalkompositioner.
Alla medlemmarna i bandet bidrar med kompositioner och idéer till repertoaren.
Förutom av Per Sjödin består kvartetten av Kjeld
Lauritsen, hammondorgel, Per Thornberg, tenorsaxo-

fon och växjöbördige Kristofer Johansson, trummor.
Med den senare har Per spelat alltsedan deras gemensamma tid på Fridhems folkhögskola för cirka
tjugo år sedan. Kristofer spelar vanligen också i blekingebaserade Unit, som vi hörde här senast i höstas.
Kjeld Lauritsen, som Per lärde känna för tiotalet år
sedan, är en av Danmarks främsta jazzorganister. Per
Thornberg, bosatt i Halmstad, är tenorsaxofonist,
improvisationspedagog och författare till en rad läroböcker i detta ämne.
För några år sedan gav Per Sjödin Trio ut det
kritikerrosade cd-albumet Gentle Thoughts. Där
medverkar Kjeld Lauritzen och trumslagaren Zoltan
Csörsz samt några gästande solister.
www.persjodin.com
6

Onsdag 4 april
Tolvan Big Band

Michael Brecker och Mike Westbrook.
Bandet framträdde 1983 vid Montreuxfestivalen
och spelade in ett album, som gavs ut på Dragon
(Tolvan Big Band – Montreux & More). Den fick det
året OJ:s Gyllene skivan.
Idag framför Tolvan Big Band så gott som
uteslutande kompositioner av bandets egna medlemmar som ex Helge Albin, saxofonisten Cennet Jönsson och pianisten Jacob Karlzon.
Kvällens program bjuder på en mix av Helge Albins
kompositioner och delar av Cennet Jönssons åttasatsiga Tarantula Suite, som utgavs på skiva i september förra året.
www.musikisyd.se

Tolvan Big Band med medlemmar från Malmö
med omnejd är idag ett av de allra främsta storbanden i landet med stor internationell rykbarhet. I slutet
av 60-talet var det ett storband av många. Sedan
slutet av 1970-talet har Helge Albin, saxofonist,
kompositör och arrangör, varit bandets musikaliske
ledare och byggt upp storbandet till ett av de allra
främsta i landet. Karakteristiskt för Tolvan är smågrupper och solister som avlöser varandra i samma
låt, ”småband i storbandet”.
Bandet har samarbetat med en rad internationella
jazzstorheter som Dizzy Gillespie (Kristianstad
1983) (som tyckte att ”detta är det bästa storband
som jag spelat med sedan 1947!”), David Liebman,
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Onsdag 18 april
Jazzbolaget
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där han undervisar i ensemblespel och kontrabas.
Han finns med i ledande grupper som Magnus Broo
4, Fredrik Ljungkvists Yun Kan Five, gruppen Moksha och i internationella samarbeten, bl a med den
kanadensiska trumpetaren Ingrid Jensen. Mattias ses
som en av de främsta jazzbasisterna i landet.
Under fjolåret gav Jazzbolaget ut ett mycket uppmärksammat och av recensenterna uppskattat album
med samma namn, Jazzbolaget.
Magnus Nilsson i Smålandsposten sammanfattar:
”Gammalt blev i ett slag nyare än det moderna när
denna pianolösa trio med oförvägna sinnen tog sig
an ett knippe sönderspelade standards och gav dem
en modern fräschör av sällan avlyssnat slag.” Sonny
Rollins- och John Coltrane-influenser men med ett
slags nordisk klang, menar samma recensent.

Trion Jazzbolaget består av Örjan Hultén, tenoroch sopransaxofon, Mattias Welin, bas och Kristofer
Johansson, trummor. Både Mattias och Kristofer är
ju växjöbor, Mattias återbördad hit efter dussintalet
år i Stockholm och Kristofer numera som gästande
musiker här ganska ofta. Både Mattias och Kristofer
finner vi i SoSo (South of Sweden Orchestra), som
för några år sedan gjorde ett uppmärksammat album
med den mångsidiga sångerskan Linda Pettersson
Bratt.
Mattias har flera andra engagemang vid sidan av
sitt arbete som lärare på S:t Sigfrids folkhögskola,

www.myspace.com/mattijazz
www.veleenmusic.se
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Onsdag 2 maj
Fine And Mellow
– Anna Sise sjunger Billie Holiday
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Anna Sise är skådespelerska, utbildad vid Teaterhögskolan i slutet av 90-talet. Hon har som sådan frilansat vid en rad teatrar huvudsakligen i Stockholm
och medverkat med roller film och i TV. Hon är
också sångerska och 2006 skivdebuterade hon med
albumet Beppes byrålåda med musik ur The American Songbook och med tidigare outgivna texter av
Beppe Wolgers. Det blev av detta också ett konsertprogram på Mosebacke och en åtföljande turné. Året
därefter kom den i Japan utgivna But Beautiful, en
fortsättning på Beppes byrålåda och nu med originaltexter ur The American Songbook.
Anna Sise har under åren turnerat flitigt i många
olika konstellationer runt om i Skandinavien men
också i Thailand och Malaysia.

Kvällens program är en hyllning till en av de allra
största jazzsångerskorna, Billie Holiday, som är en
av Anna Sises idoler och förebilder. Hon gör det med
en rad av Billies paradnummer och berättelser om
hennes minst sagt stormiga liv.
Med sig har Anna Sise en rad toppmusiker. Kapellmästare är pianisten – och basisten – Martin Sjöstedt, som arrangerat musiken, Kenji Rabson spelar
bas, och Moussa Fadera trummor. Kvintetten toppas
av Karl Olandersson, som idag räknas till en av de
främsta i landet på sitt instrument, trumpeten.
www.annasise.com
www.myspace.com/annasise
www.karlolandersson.com
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Onsdag 16 maj
Trio LSD
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Fredrik Lindborg / Martin Sjöstedt / Daniel Fredriksson

Det är inte den farliga drogen LSD som givit
gruppen dess namn utan bara initialerna i namnen
Lindborg, Sjöstedt och Daniel.
Fredrik Lindborg började tidigt spela jazz professionellt, bl a på afterwork- och lunchjazzen på
jazzklubben Fasching i Stockholm. Efter utbildning
vid Musikhögskolan i Göteborg, där han fann arrangeringsundervisningen som den mest givande,
var han med och bildade gruppen Marmaduke, som
hyllar Charlie Parkers musik. Under tiden i Göteborg
spelade han mycket med Bohuslän Big Band.
Efter återflytten till Stockholm var han med och
startade bandet Stockholm Swing All Stars, där han
nu tillsammans med saxofonisten Klas Lindquist
skriver arrangemangen. 2005 startade han också en
egen kvartett, som turnerat en del utomlands. Han är
också medlem i andra band och arbetar som frilansande musiker, detta i flera skilda genrer, från tidig

swing till modern jazz.
Martin Sjöstedt, är inte bara en utomordentlig
pianist utan också en basist av samma kaliber. Denna
gång återkommer han som basist och har som sådan
givit ut flera album i eget namn. 2010 kom hans
första egna album som pianist, Whereabouts. Hans
utomordentliga basspel förekommer på hundratalet
andra inspelningar med en rad internationella och
svenska jazzmusiker.
Daniel Fredriksson vid trummorna har vi haft
glädjen att se och höra vid många olika tillfällen, i
exempelvis Ludvig Berghe Trio, med Carin Lundin
och Hanna Elmquist Quartet.
www.myspace.com/lsdtrio
www.fredriklindborg.com
www.martinsjostedt.com
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Elever från
St Sigrids Folkhögskolas musiklinjer 2011
Foto:
Björn Möller
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Konserterna arrangeras med stöd av:
Statens Kulturråd, Svensk Jazz, Musik i Syd, Sensus,
Kulturnämnden i Växjö kommun, Länsbildningsförbundet samt
hängivna ideellt arbetande medlemmar i FJV.

JAZZCIRKELN arrangeras med stöd av:
Sensus.

MEDLEMSKAP LÖNAR SIG!

Jämför själv		medl.	icke medl.

Arrangemang i korthet
Onsdag 15 februari
- Anneli Evaldson med Filip Jers, munspel

årsavg	entré	entré
Medlemskap, enskild,
150 kr
100 kr
140 kr
Medlemskap, familj,
200 kr
Medlemskap, stud.,
50 kr
60 kr
80 kr
Visa alltid ditt medlemskort vid entrén!
- Om du nu till äventyrs inte redan är medlem eller vill att
någon i familjen blir medlem också, passa då på det gyllene
tillfället och lös ett medlemskap när du ändå är på en konsert.

Onsdag 29 februari
- Soundstream Jazz Sextet - Art Blakey Tribute
Onsdag 14 mars
- Brothers Two Others & Jan Allan
Onsdag 28 mars
- Hammond Quartet East
Onsdag 4 april
- Tolvan Big Band
Onsdag 18 april
- Jazzbolaget

Anders Baudin fick JazzOskar 2011
Vem som får den 2012 återstår att se!

Onsdag 2 maj
- Fine And Mellow - Anna Sise sjunger Billie Holiday
Onsdag 16 maj
- Trio LSD Fredrik Lindborg / Martin Sjöstedt / Daniel Fredriksson
De flesta konserter under våren kommer som vanligt att inledas av olika förband från huvudsakligen S:t Sigfrids folkhögskola, vilka börjar spela klockan 19.00.
Huvudbandet börjar kl 19.30, såvida inget annat anges. Håll utkik efter annons i Smålandsposten
lördagen före konsert..
För vidare information, se också vår hemsida www.jazzivaxjo.se
Text: Curt Gustafsson
Insänt material publiceras alltid, i mån av plats. Insändes till info@jazzivaxjo.se
Webbupplaga: Växjö, 2012
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