Söndag 20/9
Kl 18.30
Ferdinand
Entré 120,Medlemmar 100,Ungdom 40,-

DLB
Monica Dominique, hammondorgel
Rigmor Bådal, bas
Justina Lakin, trummor

Monica Dominique är en av
vårt lands främsta kvinnliga
jazzmusiker och har länge
verkat som pianist, arrangör
och kompositör..
Rigmor Bådal är en basist med bredd som förutom jazz spelar både soul/
disco, folkrock/visa och klassiskt.
Justina Lakin är en mångfacetterad trumslagare med rötterna i bluesens
många grenar.

Söndag 18/10
kl 18.30
Ferdinand
Entré 120,Medlemmar 100,Ungdom 40,-

Bosse Tigréns kvartett
Bosse Tigrén, klarinett
Tomas Jutterström, piano
Joel Svensson, gitarr
Ulf Magnusson, bas
Rolf Andersson, trummor

Man blir imponerad av Bosse Tigréns karriär och hur mycket han hunnit
med vid sidan om att vara möbelhandlare i Hofors och Falun. Sedan länge
är han pensionär men håller igång med egna grupper och som gästsolist
ibland.
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”.
Joel Svenssons gitarr är en attraktion som väcker beundran hos kolleger
och inte minst recensenter. Han anses vara ett av den svenska jazzens stora
fynd vilket han tidigare visat i Gävle som är hans hemstad.
Ulf Magnusson och Rolf Andersson med många års erfarenhet
kompletterar kvintetten

Söndag 8/11
kl 18.30
Söderhamns
teater
Entré 150,-

Bengan Jansson trio
Bengan Jansson dragspel
Arne Eriksson kontrabas
Rickard Sandström gitarr

En virtuos på dragspel är Bengan Janson. hans förmåga är
gångbar i alla tänkbara sammanhang. Här med sin trio.
Rickard Sandström är som klippt och skuren för uppgiften i en
trio som den här. Han är en effektiv och lyhörd ackompanjatör
och tillika en driven solist med fantasi och idérikedom i
fingrarna.
Arne Eriksson har verkligen sting i kompet med bärande linjära
basgångar det svänger om

Söndag 29/11
kl 18.30
Ferdinand
Entré 120,medlemmar 100,ungdom 40,-

Som traditionen bjuder
avslutas höstsäsongen med
Gösta Svenssons kvartett.
med
Gunilla Öberg.
Gunilla Öberg, sång
Gösta Svensson, piano och
tenorsax
Nicke Svensson, gitarr
Lars Ekström, bas
Roland Bolander, trummor

