PROGRAM VÅREN 2013

Söndag 13/1 kl 18.30, Ferdinand

Sören Rydgrens Trio
Sören Rydgren en av Sveriges bästa jazzdragspelare kommer med vännerna
Leif Norberg, bas och Roland Bolander, trummor
Sören Rydgren bjuder på dragspelsjazz i yppersta klass.
Dragspelsjazzens vänner får en helafton.

Söndag 10/2 kl 18.30 Ferdinand

Isabella Lundgren med Classic Jazz Quartet
Jens Lindgren, trombon Klas Lindquist, altsax
Holger Gros, banjo
Göran Lind, bas
Recension från jazzkryssning med Cinderella hösten 2011:
Att en så ung kvinna levererar en så stiltrogen sång i Billie Holidays anda och efterföljd är förstås
anmärkningsvärt. När hon med ackuratess bjöd på en hudnära tolkning av den känsloladdade
melodin Georgia fylldes den stora aktersalongen på Ålandsskutan av ett stillsamt publiksus.
När så Isabella mycket traditionsmättat, om än med omfattande vibrato, tolkade Ellingtonklassikern
I got it bad, ja då var det dags för självaste kapellmästare Lindgren att synbarligen torka en
tår ur ögonvrån.
Leif Domnérus OrkesterJournalen

Söndag 3/3 kl 18.30 Ferdinand

Swedish Swing Society

Antti Sarpila, klarinett, Ulf Werre Johansson, trombon, piano och Björn Sjödin, trummor
Här bjuds vi på en swingresa i Benny Goodmans anda, Antti är också en driven pianist och
delar pianostolen med Ulf. Dessa två kompletteras av Björn Sjödin som spelar,
inte slår, trummor

Söndag 24/3 18.30 Ferdinand

Lars Västhagen, kornett,
Knut Rutenborg, trombon,
Torbjörn Palm, klarinett,
Boa Carlman, banjo,
Hasse Ruta, bas,
Torbjörn Haage, trummor
Canal Creepers New Orleans Jazz Band bildades i Österskär i januari 1993. Namnet anspelar på
Åkersbergas välkända Åkers kanal, "Roslagens Mississippi".
Det är en orkester som spelar traditionell jazz i bästa New Orleansanda. Canal Creepers har deltagit
i flera festivaler runt om i landet och i flera år spelat i New Orleans.

Söndag 14/4 kl 18.30 Ferdinand

Kari Sjöstrand Band med Bosse Tigrén

Kari Sjöstrand, tenorsax
Bosse Tigrén, klarinett
Thomas Jutterström, piano
Henrik Christensen, bas
Kari Sjöstrand, en imponerande solist och kompositör med rötterna i
50-talsjazzen
Bosse Tigrén, som i 60 år glatt gammal som ung med sitt högst personliga
klarinettspel.
Thomas Jutterström tilldelades Jan Johansson-stipendiet 2001 med motiveringen: ”Han är en
skicklig pianist, kompositör och arrangör som kopplar samman folkmusik och jazz helt i
Jan Johanssons anda”.
Henrik Christensen kommer från Danmark där han var flitigt verksam och uppskattad
För sitt svängiga och lyhörda basspel.

