
Torsdag 16 november kl 19.00 - Contrast
THE WIYOS
Sväng och humor i vaudeville, old-time, blues, Fats Waller, Spike 
Jones, tidig jazz… The Wiyos – trion från New York – hämtar 
sin inspiration från många håll. Med sång, kontrabas, gitarr, 
tvättbräda, kazoo, tuta, kaffemugg, tratt, cykelpingla och hel del 
annat – inklusive trestämmig sång och intrikat koreografi på 
scen – tolkar de musiken från tiden innan televisionen fanns. 
Gärna helt akustiskt med ett väldigt sväng och en god portion 
humor. Trion bildades 2002 och är ett av de populäraste banden 
i sitt slag i Nordamerika. Nu är det dags att Europa också upp-
täcker The WIYOS.
Förköp hos Eric Nilsson Musik (016 – 13 75 00).
Huvudarr.: Tontroll i samarbete med Sörmlands Musik & Teater.

Onsdag 22 november kl 19.30 - Contrast
”WE REMEMBER ELLINGTON”

Duke Ellingtons musik finns nära hjärtat hos oss 
alla. Här kommer vi att bjudas på många kända 
örhängen ur Ellingtons repertoar med bland annat 
”In a Mellow Tone”, ”Take the ‘A’ Train” och  
”In a Sentimental Mood”. Den välmeriterade 
kvintetten, som presenterar musiken för oss, består 
av Mårten Lundgren – trumpet och flygelhorn, 
Claes Brodda – saxofoner, Kjell Fernström – 
piano, Eskilstunasonen Arne Wilhelmsson – bas 
och Leif ”Gus” Dahlberg – trummor.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangör: SméJournalen.

Lördag 25 november kl 16.00 - Contrast
CASABLANCA BIG BAND
och
MUSIKSKOLANS IMPROVISATIONSGRUPPER
Musikskolans elever får här chansen att visa upp sig under en 
hel konsert i två set. Dels får vi höra flera improvisationsgrupper 
i mindre konstellationer och dels lyssnar vi till Musikskolans 
storband, Casablanca Big Band, som spelar fusion och jazz med 
ungdomlig intensitet och glöd.
Medarrangör: Kommunala Musikskolan.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!

Onsdag 29 november kl 19.30 - Contrast
THREE GENERATIONS
Kvintetten ”Tre Generationer” bjuder på 
musik, som är melodiös och harmonisk 
och har en påtaglig sväng. Repertoaren 
innehåller mestadels standardlåtar ur 
”The Great American Songbook” samt 
musik från gruppens CD. Vi får som 
gruppens namn antyder en härliga bland-
ning av musiker från olika generationer. 
De är Karl Olandersson – trumpet, Hacke 
Björksten – tenorsax, Mathias Algotsson 
– piano, Hans Backenroth – bas och 
Ronnie Gardiner – trummor.

Entré: 120 kr med Folket-Kort eller medlem i EJK / Övriga 150 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangör: Folket.

Onsdag 6 december kl 19.30 - Contrast
GOOD MORNING BLUES  
med CLAES JANSON

Äntligen! På mångas begä-
ran kommer det namnkun-
niga sjumannabandet till 
Eskilstuna igen. Vi bjuds på 
bluesbaserad musik och en 
repertoar med utflykter in i 
jazzens revir. Här kommer 
det att svänga med ett rejält 
bluesgung. Var ute i god tid 
bara, eftersom det nästan 
alltid blir UTSÅLT med 
Claes Janson och bandet på 
scenen. Vi får höra Bosse 
Broberg – trumpet, John 

Högman – saxofoner, Anders Johansson – gitarr och sång, Jan 
Wärngren – piano, Thomas Lindroth – bas och sång, Björn 
Sjödin – trummor och Claes Janson – sång och gitarr.
Entré: 120 kr för medlem i EJK / Övriga 150 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangör: SméJournalen.

Onsdag 13 december kl 19.30 - Konserthallen
”A CHRISTMAS SHOW IN A 
GLENN MILLER MOOD” 
JAN SLOTTENÄS STORBAND med  
SÅNGSOLISTER och SÅNGKVARTETTEN 
THE INFOURMATION
Jan Slottenäs storband firade förra året sitt 20-årsjubileum. Vid 
sitt framträdande 2004 och 2005 i Konserthallen lockade man en 
så stor publik att alla faktiskt inte fick plats. Önskemålen har 
varit starka att ta hit dem för en ny konsert så snart som möjligt. 
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Följande entréavgifter gäller när ej annat anges:

 Medlem Icke medlem
 90 kr 120 kr

Medlemsavgift: 100 kr/år.

Mot uppvisande av giltigt medlemskort betalar medlemmar  
i EJK och Tontroll medlemsentré på varandras arrangemang.

Medlemmar, som kan visa giltigt medlemskort i sörmländska 
jazzklubbar, betalar medlemsentré på varandras arrangemang.

sker normalt hos Eskilstuna Turistbyrå, 016 - 10 70 00.
Förköpsavgift tillkommer.

Eskilstuna Turistbyrå, Rademachersmedjorna, 632 20 Eskilstuna

Ungdomar, födda 1986 eller senare och med giltigt medlemskort i 
Eskilstuna Jazzklubb respektive Kulturföreningen Tontroll, har rätt till 
fri entré vid Jazzklubbens respektive Tontrolls egna arrangemang 
med ordinarie entréavgift (90/120 kr) på Contrast.

Notera att tid och plats ibland avviker från vad vi vant oss vid!
Med reservation för programändringar. 

Kolla alltid våra annonser i dagspressen!

ESKILSTUNA JAZZKLUBB
Postadress Box 448, 631 06 Eskilstuna.
Ordförande Sten Elmgart, tel 016 - 42 08 91.
E-post info@ejk.nu
Hemsida www.ejk.nu

Under november och december turnerar 
man i hela landet med sin ”Christmas 
Show”. Vi får då dels höra melodier ur 
Glenn Millers repertor såsom ”Moonlight 
Serenade” och ”In the Mood” och dels 
julmusik såsom ”White Christmas”, ”Jingle 
Bells” och ”The Christmas Song”. I en 
mycket fyllig konsert presenteras musiken 
av Jan Slottenäs Storband (17 man) och av 
sångerskan Samuela, sångarna Jens Berg-
gren och Mikael Wikström samt sångkvar-
tetten The Infourmation. Epitetet ”Sveriges 

Glenn Miller Orkester” fick Jan Slottenäs Storband av Bosse 
Stenhammar och Sveriges Radio efter orkesterns första säsong 
på Mosebacke 1990. Storbandet bildades av Jan Slottenäs 1985. 
Alltsedan starten har Jan medvetet profilerat orkestern med 
inriktning på Glenn Millers musik och idag innehåller storban-
dets mapp en ansenlig Glenn Miller-repertoar. Bandet har även 
spelat med många kända svenska artister såsom t.ex. Putte 
Wickman, Arne Domnérus, Svante Thuresson, Charlie Norman, 
Sylvia Vrethammar, Roger Pontare, Meta Roos, Lill-Babs, Chris-
ter Sjögren, Charlotte Nilsson, Malena Ernman m.fl. Köp din 
biljett i tid, för man har för vana att spela för utsålda hus.
Entré: 250 kr med Kuriren-Kort eller medlem i EJK / Övriga: 290 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarr.: Eskilstuna-Kuriren och SparbanksStiftelsen Rekarne.
OBS! Konserthallen, Stålforsskolan. Två set med paus.

Förköp



Onsdag 20 september kl 19.30 - Teatern
e.s.t. - ESBJÖRN SVENSSON TRIO
Sveriges just nu hetaste och internationellt mest kända grupp, 
som sällan hörs i Sverige och då 
endast i de verkligt stora konsert-
husen. Turnéschemat visar att 
konserterna numera framförs i 
Paris, London, Tokyo, Sydney, 
Montreal och New York för att bara 
nämna några platser. Det är med 
andra ord helt unikt att de kan 
framträda i Eskilstuna på vår Teater. För 10 år sedan hade vi 
nöjet att höra dem i en clinic för vår Musikskolas elever och en 
mindre konsert på Bruket. Sedan dess har trions musikaliska 
framgång varit exempellös och välförtjänt. Då som nu får vi höra 
Esbjörn Svensson – piano, Dan Berglund – bas och Magnus 
Öström – trummor. Detta är ett tillfälle att höra e.s.t. som san-
nolikt aldrig återkommer i Eskilstuna.
Entré: 225 kr med Kuriren-Kort eller medlem i EJK / Övriga: 290 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarr.: Eskilstuna-Kuriren och SparbanksStiftelsen Rekarne.
OBS! Eskilstuna Teater. Två set med paus.

Onsdag 27 september kl 19.30 - Contrast
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som i 
kväll består av Niclas Ericson – trumpet, Jan Elvi – gitarr, Dan 
Lehtonen – bas och Anders Andersson - trummor.
Kontaktperson är David Ehrlin på telefon 0703 – 67 17 30.
Medarrangör: Kommunala Musikskolan.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!

Onsdag 4 oktober kl 19.30 - Contrast
JACK LIDSTRÖMS HEP CATS
Tradjazz med legendariske trumpetaren Jack Lidström. Hep 
Cats bildades 1947 som ett skolband av då blott femtonårige 
Jack. Internationellt ryktbara sedan slutet av 50-talet. Musiken 
har djupa rötter i traditionen med en stor swing- och blueskänsla. 
Jack Lidström – trumpet och sång, Stephan Lindstein – trombon, 
Torsten Ahlberg – klarinett, Per Larsson – piano, Jan Bergnér 
– bas och Charlie Lidström – trummor.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangör: SméJournalen.

Onsdag 11 oktober kl 19.30 - Teatern
TITTI SJÖBLOM och EHRLING ELIASSON
med JOHAN LEWIN KVARTETT
”Musikaliskt svängrum från Jazz till Visa
Från All of Me – to All of You”
Programmet innehåller personliga och egna 
tolkningar av evergreens, ballader, gladjazz 
och musik från den svenska swingepoken. 
Titti och Ehrling – två röster och en gitarr – till-
sammans med Johan Lewin – tenorsax, 
Magnus Ludwigsson – piano, Hasse Larsson 
– bas och Marcus Lewin – trummor.

Entré: 160 kr med Folket-Kort eller medlem i EJK / Övriga: 190 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangörer: Folket och SparbanksStiftelsen Rekarne.
OBS! Eskilstuna Teater. Två set med paus.

JazzFest 2006
18 - 21/10

Eskilstuna Jazzklubb i samarbete med 
Eskilstuna Kultur, ABF och SparbanksStiftelsen Rekarne

Onsdag 18 oktober kl 19.30 - Teatern
M A NUMMINEN och PEDRO HIETANEN
M A Numminen, den kände finske kultfiguren 
med ”Gummibollen” under armen intar Eskils-
tuna Teater med sin häftiga repertoar, som går 
hem i alla åldrar, i sällskap med den virtuose 
dragspelaren Pedro Hietanen. Deras huvud-
sakliga repertoar är den ”nyfolkliga allmogejaz-
zen”, från äkta swinglåtar ända till finsk tango 
eller folkvisor med blandning av mycket 
improvisation. Ni kanske minns ”Katten också” 
(Jeepers Creepers på finlandssvenska). Med 
den låten började M A Numminen sin karriär 
i Sverige 1972. Därefter kom ”Fröken Ellen i 
badet”, ”Gummibollen” och många andra. 
Programmet är varierat med jazz, rock, finsk tango m.m. Då och 
då hörs mitt i showen en barnvisa, t.ex. den rockiga låten ”Haren 
satt i gropen i Finland”. Vilket sväng!
Entré: 140 kr med Kuriren-Kort eller medlem i EJK eller ToFF.
Övriga: 180 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00) och ToFF:s kansli kl 09-11 
(016-35 88 83).
Huvudarrangör: Torshälla Finska Förening (ToFF).
OBS! Eskilstuna Teater. Två set med paus.

Torsdag 19 oktober kl 19.00 - Contrast
JOHAN NORBERG och JONAS KNUTSSON
”Norrland”
Johan Norberg – gitarr och Jonas Knutsson – saxofoner, är två 
jazzmusiker från Västernorrland, som för länge sedan lämnat 
sin barndoms landsände. Ändå är Norrland något som förenar 
dem och inte bara geografiskt. Man känner igen stämningen, 
men inte bara den. I deras musik kan man höra höfläktarna, 
snöskotern på fullt varv och myggen. Allt det som finns i ett 
kulturarv. Ett program med ljus, norr-
ländsk jazz med ett folkmusikaliskt ut-
tryck och med fantastiskt roliga skrönor 
från trakterna utmed Umeälven berättade 
med underbar norrländsk humor.
Förköp hos Eric Nilsson Musik 
(016 – 13 75 00).
Huvudarrangör: Tontroll i samarbete med 
Sörmlands Musik & Teater.

Fredag 20 oktober kl 19.30 - Contrast
HELNOTEN
En succé lär ju vara svår att upprepa, men här tvekar vi inte det 
minsta att för åttonde året i rad presentera En helkväll med 
Helnoten. Vi bjuds på bl a swing och mainstream presenterat av 
flera lokala musikaliska konstellationer.
Medarrangör: Kamratföreningen Helnoten.
Fri entré - Öppet kafé.

Lördag 21 oktober - Contrast
TUNAJAZZEN’06 – 21 ÅR
med utdelning av stipendiet  
ur Börje Fredrikssons Minnesfond
Ett 10-tal jazzgrupper framträder under hela dagen.
Detaljerat program kommer senare.
Mat och dryck serveras av restauratör

Onsdag 25 oktober kl 19.30 - Contrast
HARLEM JAZZ CAMELS
Stiltroget och välarrangerat. Musik med många influenser bl.a. 
från Ellingtons småband, men ändå ”Ett litet storband”. Man 
värnar om traditionen från 1930-talet med svängiga och melo-
diösa arrangemang. Kamelerna är Bent Persson – trumpet, 
Stephan Lindstein – trombon, Göran Eriksson – altsax, Claes 
Brodda – klarinett, tenorsax och barytonsax, Ulf Lindberg – piano, 
Göran Stachewsky – gitarr och banjo, Lars Lindbeck – kontra-
bas samt Sigge Dellert – trummor.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangör: SméJournalen.

Onsdag 1 november kl 19.30 - Contrast
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som ikväll 
består av David Ehrlin – saxofon, , Lenne Lehtonen – piano, 
Patrik Hansson – bas och Mattias Eriksson – trummor.
Kontaktperson är David Ehrlin på telefon 0703 – 67 17 30.
Medarrangör: Kommunala Musikskolan.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!

Fredag 3 november kl 20.00 - Konserthallen
LILL LINDFORS med HECTOR BINGERT
och CLAES CRONA TRIO
”Ett möte i jazzens anda”
Hela Sverige har ett slags relation till Lill 
Lindfors och hela Europa tappade hakan, 
när Lill tappade kjolen i Melodifestivalen 
1985 – Lill med sin magiska och sensuella 
utstrålning, som det är svårt att värja sig 
mot. Med den här konserten har Lill varit 
i Spanien och sedan också turnerat i Sverige 
och Norge de senaste tre åren. Lill tillhör 
som bekant en av Sverige ”bredaste” och 
absolut populäraste artister och det bevisar 
hon i den här konserten, som består av bl a 
latinmusik och kända standardlåtar.

Hector Bingert (från Uruguay) är saxofonisten, flöjtisten och 
klarinettisten, som har spelat med Sammy Davis Jr och Nat King 
Cole i Sydamerika. I Sverige är han känd med sin egen grupp 
”Latin Lover”, som gjort succé på såväl festivaler som klubbar 
runt om i Europa. Hector har spelat med Lill under många år 
och är en av Lills största musikantfavoriter.
Claes Crona trio ser man ofta bakom olika världsstjärnor. Under 
senare år har man ofta turnerat med Toots Thielemans, Georgie 
Fame, Stacey Kent, Svante Thuresson, Putte Wickman, Viktoria 
Tolstoy, Scott Hamilton m fl. I trion hör vi Claes Crona – piano, 
Hans Backenroth – bas och Petur ”Island” Östlund – trummor.
Entré: 250 kr med Kuriren-Kort eller medlem i EJK / Övriga: 290 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarr.: Eskilstuna-Kuriren, SparbanksStiftelsen Rekarne och Volvo. 
OBS! Konserthallen, Stålforsskolan. Två set med paus.

Onsdag 8 november kl 19.30 - Contrast
PLANET JAZZ
”Kind of Blue” är en av jazzhistoriens 
viktigaste skivor. Den spelades in av 
Miles Davis Sextet 1959 och har haft 
mycket stor betydelse för jazzens utveck-
ling. Musikerna var då Miles Davis, 
Cannonball Adderly, John Coltrane, Bill 
Evans, Paul Chambers och Jimmy Cobb. 
Bandet Planet Jazz hyllar och framför 
musik förknippad med just skivan 
”Kind of Blue”. Musiken presenteras 
av en hårdsvängande sextett innehållande just två ameri-
kanska musiker. Trumslagaren Sebastian Voegler och basisten 
Kenji Rabson härstammar båda från New York. Martin Sjöstedt, 
som kanske är mest känd för sitt svängiga basspel, spelar här 
piano! I fronten har vi de svenska stjärnskotten Fredrik Kronkvist 
på altsax, Karl Olandersson på trumpet och tenoristen Mattias 
Carlsson.
Entré: 120 kr med Folket-Kort eller medlem i EJK / Övriga 150 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangör: Folket.

Lördag 11 november - Teatern
ESKILSTUNA VÄRLDSMUSIKFESTIVAL 2006
Musik, dans och andra aktiviteter på flera av Teaterns scener. 
Bland annat får vi höra Ale Möller Band med gästartister.
Huvudarrangörer: Tontroll och Teaterföreningen i samarbete med 
SR P4 Sörmland och många andra.
Detaljerat program kommer senare.

Onsdag 15 november kl 19.30 - Contrast
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som ikväll 
består av Johan Lewin – saxofon, Ola Molander – gitarr, Pal 
Johnson – bas och Johan Carlsson - trummor.
Kontaktperson är David Ehrlin på telefon 0703 – 67 17 30.
Medarrangör: Kommunala Musikskolan.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!


