
Fredag 23 mars  kl 20.00  -  Teatern
”STARDUST” – En Jazzmusikalisk Cabaret med
PETER LIND & THE CABARET BAND

I New Yorks Harlem spelade i 
början på 1900-talet cabaréer, som 
så småningom övergick i andra 
underhållningsformer, teatrar och 
jazzklubbar. Det är i den här miljön 
vi ska vistas tillsammans med The 
Cabaret Band, som framför musik 
förknippad med bl a Fats Waller, 
Duke Elington och Louis Arm-
strong. Vi får höra historien berät-
tas och melodier som Stardust, 
Honeysuckle Rose, Skylark, The 

Entertainer och alla de andra klassikerna, som vi förknippar med 
den här musikaliska eran. Bandet består av Peter Lind – trumpet, 
Mats Josephson – trombon, John Högman – saxofon och  
klarinett, Claes-Göran Skoglund – piano, Kjell Grundström – 
kontrabas och tuba samt Björn Sjödin – trummor.
Entré: 150 kr för medlem i EJK / Övriga 180 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00). 
Medarrangörer: SméJournalen och Sparbanksstiftelsen Rekarne.
OBS! Eskilstuna Teater. Två set med paus.

Onsdag 28 mars  kl 18.15  -  Contrast
ÅRSMÖTE – ESKILSTUNA JAZZKLUBB
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Onsdag 28 mars  kl 19.30  -  Contrast
SOUNDSTREAM CLASSY JAZZ SEXTET
Bandet startades 2005 av Eskilstuna-basisten Martin Sundström. 
Gruppen hördes senast i ett bejublat framträdande vid Tuna-
Jazzen´06. Samtliga musiker är födda i början av 80-talet och 
musiken har sina rötter i 50- och 60-talen med inspiration från 
bl a Lasse Färnlöf och Clifford Brown och deras musik. Vi får 
höra såväl egna kompositioner som klassiska jazzstandards. 
I bandet ingår Jonne Bentlöv – trumpet, Peter Fredriksson –  
trombon, Gustav Rosén – altsax, Philip Neterowicz – piano, 
Martin Sundström – bas och Carlo Ottosson – trummor.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).

Onsdag 4 april  kl 19.30  -  Contrast
”MONICA SJUNGER MONICA Z”
Monica Borrfors med Trio berättar om  
Monica Zetterlund och sjunger hennes musik
Monica Borrfors berättar: ”För lite mer än 
25 år sedan satt jag backstage på Bal Palais 
i Stockholm med Monica Zetterlund. Hon 
var 44 år gammal, en ålder som jag då tyckte 
var beaktansvärd, och jag var 27 och hade 
just börjat sjunga jazz. Hon var en full-
fjädrad artist, en levande legend men också 
en oerhört ödmjuk, vänlig och vanlig 
person.” Programmet utgår till viss del från 
deras samtal och den handskrivna låtlista, 

som Monica Zetterlund gav Monica Borrfors den där kvällen för 
mer än 25 år sedan. Vi får höra Monica Borrfors – sång, Gösta 
Nilsson – piano, Filip Augustsson – bas och Jesper Kviberg – 
trummor.
Entré: 120 kr med Folket-Kort eller medlem i EJK / Övriga 150 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangör: Folket.

Onsdag 11 april  kl 19.30  -  Contrast
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som ikväll 
består av Ola Sjönneby – trumpet, Ola Molander– gitarr, Lenne 
Lehtonen – piano, Nisse Palm – bas och Marcus Lewin – trum-
mor.
Kontaktperson är David Ehrlin på telefon 0703 – 67 17 30.
Medarrangör: Kommunala Musikskolan.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!

Onsdag 18  april   kl 19.30  -  Contrast
KNOCK-OUT GREG & BLUE WEATHER
Cool Blues and Red Hot 
R & B! Detta 6-manna-
band leds av munspela-
ren och sångaren Greger 
Andersson – Knock-Out 
Greg. Bandet presente-
rar en blandning av 50-
tals Chicago Blues och 
sen 40-tals Rhythm & 
Blues med en god por-
tion swing. Bandet star-
tades redan 1987 och är ett av vårt lands mest explosiva bluesband, 
som har turnerat professionellt i åtta år och då bland annat i USA, 
England och Ryssland. De har hunnit spela in 5 CD, varav en har 
Grammy-nominerats. I bandet hör vi Greger Andersson – sång 
och munspel, Anders Lewén – gitarr, Ubbe Hed – kontrabas, 
Marcus Andersson – trummor, Jacob Norgren – barytonsax och 
Tobbe Eliasson – tenorsax.
Entré: 120 kr för medlem i EJK / Övriga 150 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangör: SméJournalen.
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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 1987 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

Onsdag 25 april  kl 19.30  -  Teatern
GÖSTA LINDERHOLM
& THE TRAD BROTHERS

“Från Visa till Jazz” är programförkla-
ringen. Ska det bli utsålt igen när Gösta 
Linderholm och hans tradjazzband 
kommer på besök? Gösta hör vi som 
vanligt sjunga och han trakterar natur-
ligtvis också sin gitarr och klarinett. 
De övriga sju tradjazzbröderna är 
Staffan Kjellmor – trumpet och fly-
gelhorn, Greger Röhr  trombon, Kajtek 
Wojciechowski – sopransax och tenor-
sax, Stig Granberg – gitarr, Holger 
Gross – banjo, Hasse Larsson – bas 
och Pelle Höbinger – 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.

Lördag 28 april  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!
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Onsdag 24 januari  kl 19.30  -  Contrast
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som ikväll 
består av David Ehrlin – saxofon, Per Östberg – 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!

Fredag 26 januari  kl 20.00  -  Konserthallen
BRAZZ BROTHERS med MARCUS LEWIN
Gruppens konsert hösten 2002 i Konserthallen slutade med 
stående ovationer och lysande recensioner. Starka önskemål från 
vår publik har lett till att vi försökt och lyckats engagera inter-
nationella Brazz Brothers med Eskilstunasonen och trumslagaren 
Marcus Lewin för ännu en konsert. Bandet bjuder på en unik 
blandning av traditionell och modern jazz blandad med folk-
musik från olika delar av världen. Spelglädje och humor genom-
syrar deras musikaliskt underhållande framträdande. I bandet 
ingår förutom Marcus Lewin brassbröderna Stein Erik Tafjord 
– tuba, Runar Tafjord – franskt horn, Jarle Førde – trumpet och 
flygelhorn, Jan Magne Førde – trumpet och flygelhorn samt 
Helge Førde – trombon.
Entré: 190 kr med Kuriren-Kort eller medlem i EJK eller Tontroll.
Övriga: 250 kr.
Förköp hos Turistbyrån  (016-10 70 00).
Medarrangörer: Kulturföreningen Tontroll, Eskilstuna-Kuriren, 
SparbanksStiftelsen Rekarne och Kommunala Musikskolan. 
OBS! Konserthallen, Stålforsskolan. Två set med paus.

Onsdag 31 januari  kl 19.30  -  Contrast
CARIN LUNDIN KVARTETT med  
JAN LUNDGREN
Med en komptrio i världsklass bestående av Jan Lundgren – piano, 
Mattias Welin – kontrabas och Daniel Fredriksson – trummor 
har sångerskan Carin Lundin gjort succé med senaste skivan 
”Songs that we all recognize”. Så här lyriska är kritikerna: ”Kalla 
det gärna för en lyckad come-back, där hon utstrålar ett artistiskt 
lugn som vinner gehör. Moget och utan krusiduller ger hon sig 
hän i melodier mestadels från den odödliga amerikanska sång-
boken, där hon får fram förtroliga 
stämningar med lyster. Jag kan 
tänka mig Carin som måttbeställd 
för en intim klubb, där hon kan 
berätta sina stories. Nyckelordet 
utstrålning har hon i sin hand. 
Men det är lika mycket pianisten 
Jan Lundgrens skiva. Han har gjort 
mycket bra musik under åren, men 
hans spel här är bland det bästa 
jag hört – krispigt, sparsmakat, 
helt enkelt enastående bra.”
Entré: 120 kr för medlem i EJK.  
Övriga 150 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangör: SméJournalen.

Onsdag 7 februari  kl 19.30  -  Contrast
MAGGI OLIN QUINTET
med INGRID & CHRISTINE JENSEN
Maggi Olin är en av Sveriges mest profilerade jazzpianister och 
kompositörer. Målmedvetet skriver hon musik, som ständigt 
skiftar i skepnad. Här finns plats för det drömskt pulslösa, men 
också för snabb bebop, enkel blues eller sammansatta konstmu-
sikaliskt färgade klangsjok – ibland inom ramarna för en och 
samma komposition. Olins 
musik ger hennes medspelare 
stor frihet att påverka det 
musikaliska förloppet. Resul-
tatet är ständigt överraskande. 
Till denna turné  har Maggi 
Olin satt samman en kvintett 
med de kanadensiska systrarna Ingrid och Christine Jensen, som 
är två musiker med internationell renommé och till vardags 
verksamma i New York. Bandet består av Maggi Olin – piano, 
ingrid Jensen – trumpet, Christine Jensen – saxofon, Mattias 
Welin – bas och John Wikan – trummor.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangörer: Rikskonserter och Svenska JazzRiksförbundet.

Torsdag 8 februari kl 19.30  -  Contrast
JAM-KVÄLL – SPECIAL
Under förutsättning att den traditionella utbildningen av jazz-
lärare i Mellansverige kommer till stånd  7- 9/2  på Mälardalens 
Högskola anordnas en särskild jamkväll, då alla naturligtvis är 
välkomna – musiker liksom publik. Husbandet består av  
Johannes Rytzler – piano, Pal Johnson – bas och Johan Carlsson 
– trummor. Kanske kommer vi också att bli bjudna på någon 
överraskning.
Jammet sker i  samarbete med Mälardalens Högskola, Eskilstuna 
Kultur, Sörmlands Musik & Teater och Svenska Jazzriksförbundet.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!

Onsdag 14 februari  kl 19.30  -  Contrast
ULF ANDERSSON & SPIN 3
Orgeljazz med 4 Groovemasters. Välbekante saxofonisten Ulf 
Andersson hördes senast med Loffe 
Carlsson hösten 2005 på Contrast och 
här är han igen med ett riktigt svängigt 
gäng. Vi bjuds på en härlig blandning 
av standardlåtar, 60-talsgroove i 
Jimmy Smiths anda, 90-talsgroove à 
la Larry Golding och en och annan 
stänkare av Stanley Turrentine och 
Georg Benson. Kvartetten består av 
Ulf Andersson – tenorsax, Andreas 
Hellkvist – Hammond B3, Anders 
Jonasson – gitarr och Anders Gustafs-
son – trummor
Entré: 90 kr med Folket-Kort eller 
medlem i EJK / Övriga 120 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangör: Folket.

Onsdag 21 februari  kl 19.30  -  Contrast
HAYATI KAFÉ MED CLAES CRONA TRIO
”A Tribute To Frank Sinatra”
Hayati, bosatt i Sverige sedan 1962, har gjort 
det mesta man kan göra som sångartist. 
Radio, TV, skivor, Folkparksturnéer, krog-
shower, festivaler och många utlands-
engagemang. Här hyllar Hayati Kafé den 
inte helt obekante Frank Sinatra tillsammans 
med Claes Crona, som han har samarbetat 
med till och från i många år. Claes Crona 
med sin trio har ackompanjerat åtskilliga 
världsstjärnor och blivit en av de verkliga 
favoriterna hos Eskilstuna-publiken. Trion 
har följande sammansättning: Claes Crona 
– piano, Kenji Rabson – bas och Robert ikiz – trummor. 
Entré: 120 kr för medlem i EJK / Övriga 150 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangör: SméJournalen.

Onsdag 28 februari  kl 19.30  -  Contrast
LINA NYBERG – PLING

En av Sveriges mest intressanta och kreativa jazz-
sångerskor, Lina Nyberg, skapar en egen gränslös 
genre, där nord möter syd och jazz möter ethno. Vi 
färdas några varv runt jorden med henne och bandet 
PLING. Lina sjunger med djärvt utspel eget material 
från nya CD:n ”Tellus”, som släpptes i maj 2006. 

Materialet är inspirerat av olika platser Lina besökt genom åren. 
Bandet PLING består av Mathias Landaeus – piano och live-elektro-
nik, Torbjörn zetterberg – kontrabas och Jon Fält – trummor.
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangör: Sörmlands Musik & Teater.

Fredag 2 mars  kl 20.00  -  Konserthallen
PAPA BUES VIKING JAZZBAND
med gästartisterna
JOHN POHLMAN och GUNHILD CARLING
Världens mest berömda jazzgrupp inom trad-
jazzen! Bildad 1956 och har turnerat runt hela 
vår jord. De har spelat in mer än 50 LP och CD, 
varav en har sålts i över en miljon exemplar. Vi 
hör Arne ”Papa” Bue Jensen – trombon, Joe 
Errington – trumpet, Erik Andersen – klarinett. 
Jörn Jensen – piano, Ole Olsen – kontrabas och 

Thomas 
Christensen – trummor. 
Underhållning på högsta 
nivå lär det också bli med 
John ”Högtrycket” Pohl-
man och Gunhild Carling 
på scenen. Förutom att 
John Pohlman (född 1935) 
är jazzpianist i bl a Nyhets-
bandet och hela Sveriges 
mest folkkära meteorolog 

är han med sina revyerfarenheter 
också underhållare med en härlig 
publikkontakt. Gunhild Carling 
(född 1975) medverkar på trom-
bon, trumpet och sång. Hon 
trakterar ibland dessutom säck-
pipa och munspel. Mest bekant 
för publiken är hon nog för att 
hon kan spela trestämmigt på tre 
trumpeter. Gunhild har gjort åtskilliga solistframträdanden 
världen över med bl a Count Basie Orchestra, Toots Thielemans 
och Papa Bue. Hösten 2004 gjorde hon en jazzklubbsturné i New 
York och i november 2005 jazzade hon loss i FN-skrapan i New 
York med Harlem Blues & Jazz Band på kalaset när FN fyllde 
60 år. 
Entré: 225 kr med Kuriren-Kort eller medlem i EJK / Övriga: 280 kr.
Förköp hos Turistbyrån  (016-10 70 00).
Medarrangörer: Eskilstuna-Kuriren och SparbanksStiftelsen 
Rekarne. 
OBS! Konserthallen, Stålforsskolan. Två set med paus.

Onsdag 7 mars  kl 19.30  -  Contrast
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som ikväll 
består av Mattias Green – trumpet, Leif Linnskog – saxofon, 
Hans Östlund – piano, Stefan Käck – bas och Mattias Borg - 
trummor.
Kontaktperson är David Ehrlin på telefon 0703 – 67 17 30.
Medarrangör: Kommunala Musikskolan.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!

Onsdag 14 mars  kl 19.30  -  Contrast
ANDERS BERGCRANTZ QUINTET
Anders Bergcrantz är en av 
Sveriges internationellt mest 
ansedda jazzmusiker. Han 
växte upp i en jazzmusiker-
familj i Malmö och fick sin 
första trumpet av sin far vid 
15-års ålder. Anders är både 
musiker och kompositör. Hans 
stora, mörka och varma trum-
petsound är unikt. Han talar 
med sitt instrument på ett 
lyriskt, dramatiskt, dynamiskt 
och själfullt sätt. Hans teknik 
är enastående och han förvaltar 
arvet väl efter Freddie Hubbard, Woody Shaw, Lee Morgan och 
Miles Davis … och har tveklöst hittat sin egen personliga röst 
och stil. Han har uppträtt på ställen som Ronnie Scott´s i London, 
Carnegie Hall i New York och Berliner Jazzstage. Kvintetten 
består av Anders Bergcrantz – trumpet, Vincent Nilsson – trom-
bon, Jacob Karlzon – piano, Lars Lundström – bas och Lennart 
Gruvstedt – trummor 
Förköp hos Turistbyrån (016-10 70 00).
Medarrangörer: SJR, Rikskonserter och Sveriges Radio P2.
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