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Redaktören har ordet
Välkommen till höstens jazzprogram och Palladium 2011

Nya insatser och nya vinster på jazzfronten i 
staden Växjö och Palladium.

Vi kan lova att höstens konserter blir både bra 
och varierande.  En nyhet är att vi startar före-
ställningarna 30 minuter tidigare nu i höst mot vad 
vi har varit vana med. Förbanden från St Sigfrids 
Folkhögskola börjar redan kl 19.00 och huvudban-
den därefter kl 19.30. 

Längre bak i tidningen hittar ni några foton och 
vad som skrivits om vissa konserter. Texterna är 
hämtade från vår hemsida. Fotografierna är tagna 
av undertecknad. 

Vår nya hemsida är nu inne i sitt slutskede och 
där finns inte mycket kvar från den gamla sidan, 
men så ska det ju vara. Både FaceBook och Twitter 
ska aktiveras. Men vi vill också aktivera våra med-
lemmar och övriga intresserade. I början kommer 
det att finnas lite konstigheter på sidan, men 
med så stort arbete nedlagt på den så vore det 
väl konstigt annars. Den sköts ju trots allt inte 
av proffs, utan av ideelt arbetande medlem-
mar av FJV. Sök på namnet Jazz i Växjö så 
torde den gå att hittas före lanseringen också. 
Den gamla hemsidan har besöksmässigt blivit en 
rejäl hit. Och i den mån man kan följa statistiken så 
har vi fått ca 3000 fler besökare mot föregående år 
och det är inte lite i jazzkretsar. Många använder nu 
vår hemsida som sin kalender för vad som händer 
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PRENUMERATIONSERBJUDANDEN:

ORKESTERJOURNALEN
  OJ är nu världens äldsta jazztidskrift och över 75 år.
Som medlem i Föreningen Jazz i Växjö har du 50 kr rabatt på 
prenumeration av OrkesterJournalen.
  Prenumerationen kostar dig 370 kr/år, ordinarie pris 420 
kr. Avgiften 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 världsmusik 
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 345 kr istället 
för 395 kr, det vill säga 50 kronors rabatt här också. Skicka ett 
mejl till prenumeration@lira.se där du skriver vilken jazzklubb 
du är medlem i och anger "jazzrabatt" som ämne.

inom närområdet; Småland - Blekinge - Skåne.

Nej, nu ska jag inte skriva mer för då förtar jag 
kanske intresset med denna sobra publikation.  

Välkommen till höstens konserter som bara 
skickas live utan omvägar genom etern.

 
Björn Möller, redaktör
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Onsdag 14 september
Jazz Unit med Anders Hagberg

Gruppen Jazz Unit bildades1995 som en en-
semble inom Musik i Blekinge med basisten 
Ola Bjerding som ansvarig ledare. Efter hand 
anställdes flera musiker och1996 var gruppen 
en pianotrio.
     Gitarristen Niclas Höglind blev 1997 ny 
musikalisk ledare för Jazz Unit och samma 
år tillkom trumslagaren Kristofer Johansson. 
Då basisten Jonas Castell anställdes på hös-
ten 1998, hade det allra första manskapet helt 
bytts ut inom loppet av ett år. Höglind och Jo-

hansson ingår fortfarande i Jazz Unit och vi 
får höra dem denna första jazzkväll i höst.
     Kristofer Johansson är välkänd för Växjös 
jazzlyssnare, växjöbo som han är ursprungli-
gen och där han musicerat flitigt under åren. 
Kristofer ingår i flera andra grupperingar, ex-
empelvis växjöbaserade SoSO (South of Swe-
den Orchestra)
     Anders Hagberg har sin bakgrund inom 
jazzen men har alltmer kommit att intressera 
sig för och influeras av musik från andra kul-
turer och genrer. Han har sålunda i många år 
samarbetat med indiska och japanska musiker 
och har turnerat jorden runt med grupper som 
Mynta, Yggdrasil och New Jungle Orchest-
ra och med sin egen grupp Winduo, där han 
spelar tillsammans med den japanske - sedan 

Förband med 

studenter från Växjös 

musikutbildningar
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Förband med studenter från Växjös musikutbildningar

många år i Sverige bosatte - basisten Yasuhito 
Mori. Hagberg medverkar också i världsjazz-
gruppen Earthsongs.
     Hagberg, Höglind och Johansson har under 
de senaste åren arbetat tillsammans med jazz, 
världsmusik, improvisation och livelooping. 

www.unit-mib.com/historia.htm                                                                
www.musikiblekinge.se/Niclas_Hoglind

www.musikiblekinge.se/Kristofer_Johansson
www.andershagberg.se

Måndag 19 september
Monday Night Big Band
(obs klockan 19.00)

     Monday Night Big Band (MNBB) bilda-
des 1988 av jazzmusikern och kompositören 
Jörgen Nils-
son, som häm-
tade inspira-
tion från sin 
stora förebild, 
Thad Jones. 
Bandet har se-
dan dess gjort 
över 600 spel-

ningar och turnerat i Skandinavien, Frank-
rike och Italien och i USA.
     1966 spelade bandet på anrika jazzklub-
ben Village Vanguard i New York och 2000 
i Carnegie Hall, då tillsammans med andra 

svenska musiker under temat Swedish Jazz 
Salutes USA.
     Bandet är främst känt för sina tolkningar 
av förebilden Thad Jones kompositioner och 
arrangemang men även musik andra storhe-
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ter av Bob Mintzer, Bob Brookmeyer, Horace 
Silver och Al Cohn.
    I MNBB ingår följande musiker: Håkan 
Caesar, sopran- och altsax, Ulf Holmström, 
altsax, Mattias Carlsson och Dan Holmström, 
tenorsax, Ulf Fagerberg, barytonsax, Björn 
Ringköbing, Mårten Lundgren, Niklas Fredin 
och Fredrik Davidsson, trumpet, Ola Nord-
qvist, Anders Larsson, Ola Åkerman och Björn 
Hängsel, trombon, Magnus Hjort, piano, Jan 
Karlsson, bas och Karsten Bagge, trummor.

www.mnbb.nu

Onsdag 28 september
Hot Four East

    Hot Four East är en kvartett från Stockholm 
som spelar kraftfull bebopinfluerad jazz från 
50- och 60-talen. Den består av två hårt sväng-
ande saxofonister/klarinettister samt basist och 
trumslagare. Saxofonisterna känner vi genom 
deras tidigare besök hos oss, Björn Jansson, 
som gästade oss i vintras med Hanna Elmquist 
Quartet och Andreas Gidlund, vars kvartett 
också gästat oss tidigare. Basist är Robert Er-
landsson och trumslagare Kristian Fredmark.
   Repertoaren är hämtad från förgrundsgestal-
ter från nämnda decennier som Sonny Rol-
lins – speciell favorit hos gruppen – Charlie 
Parker, Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan och 
Duke Ellington, plus en rad standardlåtar och 
kompositioner av gruppens egna medlemmar.             

Arrangemangen – av medlemmarna i gruppen 
– färgas av den varierande sättningen med olika 
saxar och klarinetter, något som ger bandet ett 
fint och varierat sound.
    Det faktum att Hot Four East saknar pianist 
är utan tvivel inspirerat av Gerry Mulligans 
kvartett från tidigt 50-tal, den med Chet Baker.

www.myspace.com/hotfoureast 
www.fscebook.com
www.youtube.com

www.bjornjanssonmusic.com
www.gidlund.com

Förband med 
studenter från Växjös 
musikutbildningar
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musikutbildningar

6

Torsdag 6 oktober
Quiet Night Orchestra

     Quiet Nights Orchestra från Stockholm är 
någonting i jazzsammanhang så ovanligt som 
en oktett, d v s åtta aktiva musiker på scenen. 
Bandet leds av trombonisten Peter Fredriks-
son, som skrivit merparten av repertoaren. Det 
bildades som ett skolprojekt då Peter gick på 
Musikhögskolan. En sextett från början blev 
snart en oktett.
     2009 gav bandet ut sitt debutalbum, Chap-
ter One, på det japanska bolaget P-Vine Re-
cords, detta både i Sverige och i Japan. Flera 
bandmedlemmar är upphovsmän till kompo-
sitioner på en senare utgiven cd, Movin´. Idag 
är merparten av repertoaren skriven av ban-
dets medlemmar.
     Bandet spelar ny svensk jazz och består av 
en rad nya unga musiker. QNO blandar klas-
sist Blue Note-ideal med nordiskt jazzsound 
från 60-talet och dagens jazz.
     Quiet Nights Orchestra består av följande 
medlemmar: Sofie Norling, sång, bandleda-
ren Peter Fredriksson, trombon, Jonne Bent-
löv, trumpet och flygelhorn, Magnus Dölerud, 
tenorsax, baritonsax, flöjt, Philip Neterowicz, 
piano, Peder Waern, bas, Carl Ottosson, trum-
mor, Jacob Johannesson, percussion.

 wwwquietnightorchestra.se
    

Torsdag 17 november
MusicMusicMusic med Lina Nyberg: 
West Side Story

     Jazztrion MusicMusicMusic leds av pia-
nisten Fabian Kallerdahl, som utsågs till 2006 
års ”Jazz i Sverige”-artist och som idag räk-
nas som en av den yngre generationens mer 
framträdande musiker. Han leder också den 
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handplockade kvartetten Fa-
bian Kallerdahl Galore och har 
medverkat i projekt på Göte-
borgs Stadsteater. Fabian har 
vi kunnat lyssna till i Växjö 
tidigare, dels som medlem i 
Andreas Gidlund Quartet, men 
också i MusicMusciMusic.
     MMM bildades i Göteborg 
2002 och sedan dess har man 
utgivit en rad cd-album. 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 Alex-
andersson), 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.
     Lina Nyberg är sedan många år en av våra 
mest välrenommerade jazzsångerskor, som 
bildade en egen kvartett redan 1990. 1995 
vann hon en Grammis för cd:n When the smi-

le shines through. Hon har samarbetat med en 
lång rad svenska och utländska jazzmusiker 
och gjort turnéer i stora delar av världen.
      Lina Nyberg har i samarbete med MMM 
för ett drygt år sedan givit ut ett album med 
sånger ur Leonard Bernsteins musikal West 
Side Story, som bekant ett Romeo och Julia-
drama med handlingen förlagd till New York. 
Det är musik från Bernsteins musikal vi får 
lyssna till i kväll.

www.mucicmusicmusic.se
www.myspace.com/theswedishjazztrio

www.myspace.com/josefkallerdahl
www.linanyberg.se
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Måndag 12 december
Luciajazz med Ljungby Jazz i Baljan

     Traditionsenligt avslutas höstsäsongen med 
Luciajazz och Ljungby Jazz i Baljan, mer eller 
mindre husband för Föreningen Jazz i Växjö, 
båda ungefär jämngamla eller närmare 40 år.
Baljans grundinställning gäller fortfarande, 
”swing is the thing”. Glad och svängig dix-
ieland- eller swingjazz från 20-talet och fram 
till 60-talet där sättningen beror på musiken. 
I Baljan TDC/The Duke Ellington Collection 
spelas renodlad Ellingtonmusik. Gruppen 
framträder också med konserter i kyrkor.
     Baljans grunduppsättning är för närvaran-
de: Kurt Lönn, trumpet och flügelhorn, Inge 
Palm, saxar, Rolf Linder, saxar, Kjell Pers-
son, piano, Bror Erik Ekegren, bas och Stig 
Johansson, trummor.

www.baljan.com

     De flesta konserter under hösten kom-
mer som vanligt att inledas av olika förband 
från huvudsakligen S:t Sigfrids folkhögskola, 
vilka börjar spela klockan 19.30, såvida inget 
annat anges. Håll utkik efter annons i Små-
landsposten.   

Välkommen!

Text: Curt Gustafsson
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Tillbakablick till våren 2011 -  lite bilder och hemsidans korta recention

Onsdag 26 januari
Hanna Elmquist Quartet

Fenomenala Hanna Elmquist kom 
med sin grupp för att på sitt speciella 
sätt underhålla oss alla. /jazznalle

Onsdag 23 februari
Bohuslän Big Band, Bird´s Bebop 
– the Great Charlie Parker

Visst är det maffigt när ett Big Band drar igång. Det blir så klangfullt! Vi fick oss till livs dels berättelsen om 
Charlie Parker varvat med musikklipp från skivor och dels Bohusläns Big Band’s Charlie Parker tolkningar. 
Dryga hundratalet besökare kommer inte att glömma den konserten i brådrasket! Konserten avslutades med 
ett nummer arrangerat av Lasse Bagge men som hade instick av regelrätta Parkertoner, dvs saxarna spelade 
exakt efter sin förebild Parker. Smakfullt, vackert och maffigt!

/Okänd
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Onsdag 9 mars 
Gunnel Mauritzson Band

Proffsigt som alltid och en njutning att både se och höra! 
/Okänd

Onsdag 30 mars
Thubanon spelar Lars Gullin

En stor del av konserten kom att ägnas Lars Gullins 
musik, men vi fick också att höra kompositioner av 
Anders Baudin, som tillsammans med Håkan Thunér 
svarade för alla arrangemang.
   Lars Gullins musik är lite av folksjälens musik för 
en jazzintresserad som jag. 
   Det var välspelat och snyggt arrangerat även om 
min tanke hela tiden var: släpp fram barytonen mera. 
Jag hade förväntat mig att få höra mycket mera bary-
ton men istället var det ljusa saxtoner som dominera-
de hela första hälften av konserten, dvs Gullindelen.   

/jazznalle

Onsdag 23 mars
Torben Waldorff  Group

Den danske gitarristen Torben Waldorff och 
hans band bjöd på finstämnda låtar varvade med 
snabbare, mjuka mot hårda. Kvintetten leverera-
de en synnerligen god kompott av bästa märke.
Klart godkänd!       

Onsdag 14 april
Bengt Hallberg spelar solo

Kom ni inte till konserten och lyssnade på hans fing-
erfärdighet vid pianot så får ni skylla er själva - det 
var årets höjdpunkt!/Keith
Vilken miss ni gjorde som inte var där!!!  Kanon-
kväll - Sina 79 år till trots var han garanterat inte 
spattig i fingrarna! /jazznalle

2010 års  
”JazzOskar” har  
tilldelats Anders 
Baudin med  
motivering:
   Med genuina kun-
skaper såväl som kom-
positör, arrangör och 
musiker har Anders 
på ett påtagligt sätt 
bidragit till att sprida 
jazzens budskap.

   Anders trakterar de flesta träblåsen och deltar i ett 
antal av Växjös jazzgrupper, Växjö Big Band, Thuba-
non, Maxsaxar samt Törnrosa.
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Insänt material publiceras alltid, i mån av plats. Insändes till info@jazzivaxjo.se

Ytterligare ett trevligt namnförslag har tillkommit sedan förra numret av tidningen. 

Här är det nya förslaget:
Jazzbladet

Och här är de första förslagen:
Bluesette, Jazzette, Estraden, JazzGazetten, RealJazz, Lush Life, Rhythm, Giant Steps, Take Five, 
Out of Nowhere, Moonglow, Round Midnight, Jazznatten, Jazz(s)katten, Esquire, JazzEsquire.
Namnförslag lämnas till: jazznalle@yahoo.se

Hittills leder JazzGazetten, Jazznatten, Round Midnight och Jazz(s)katten i responsligan./Björn

Uffes källare är sedan länge en väl etablerarad plats för 
alla som gillar vinylmusik. Att det även finns CDs, 45:or 
och 78:or dessutom var knappast förvånande. Men att det 
var så pass mycket tog andan av mig när jag gjorde ett 
studiebesök hos honom den 1 september. Första rummet 
intogs av pop och då i synnerhet Beatles som täckte väg-
garna. Men längre in i gångarna kom så det jag letade ef-
ter: jazzen. Här följer en liten bildkavalkad på ett axplock 
från hyllorna och visst finns Ulf själv med i ett prång. 

/Jazznalle
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Arrangemang i korthet
hösten 2011- Enkelt att kopiera till anslagstavlan!

Onsdag 14 september
Jazz Unit med Anders Hagberg

Måndag 19 september
Monday Night Big Band
(obs klockan 19.00)

Onsdag 28 september
Hot Four East

Torsdag 6 oktober
Quiet Night Orchestra

Torsdag 17 november
MusicMusicMusic med Lina Nyberg: 
West Side Story

Måndag 12 december
Luciajazz med Ljungby Jazz i Baljan

Konserterna går av stapeln på Palladium och nu bör-
jar vi redan kl 19 med förbandet som sedan följs av 
huvudbandet, undantaget är den 12 december som 
inte har något förband.

2012 fyller 
Föreningen 
Jazz i Växjö 

40 år

Vi stödjer jazzen i Växjö
                   Musik i SYD, Statens Kulturråd, SJR, 
Kulturnämnden i Växjö kommun och hängivna idé-
elt arbetande medlemmar - som gärna vill bli fler!

KONSERTERNA ARRANgERAS MED STöD Av:
Statens Kulturråd, Svenska Jazzriksförbundet, Musik 
i Syd, Sensus, Kulturnämnden i Växjö kommun, 
Länsbildningsförbundet samt hängivna ideellt arbetande 
medlemmar i FJV. 

MEDLEMSKAP 
LöNAR SIg! MEDL. IcKE MEDLEM
åRSAvgIfT 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.

Anders Baudins JazzOskar


