
Onsdag 17 november  kl 19.30 – Konstmuséet
PAAVO
Med frontfi gurerna Sofi a Jernberg och Cecilia Persson i spetsen 
har gruppen Paavo överväldigat såväl sin publik som jazz-
kritikerna med sin otroligt fantasifulla och tekniskt drivna musik. 
Debutskivan ”Paavo” blev utnämnd till årets jazzplatta 2007 av 
såväl DN som SvD och samma år vann gruppen Sveriges Radios 
pris Jazzkatten i kategorin ”Bästa Jazzgrupp”. Deras senaste 
skiva från i år, Cancó del Paó, har även den fått lysande recen-
sioner. Paavo bjuder på ut sökt välstrukturerade kompositioner, 
som kombineras med gränslösa improvisationer. I bandet hör 
vi Sofi a Jernberg – röst, Cecilia Persson – piano, Fredrik 
Ljungkvist – träblås, Thomas Backman – träblås, Marcelo 
Gabard Pazos – träblås, Clas Lassbo – kontrabas och Gustav 
Nahlin – trummor, xylofon & klockspel.
Entré: 80 kr för medlem i Memento eller EJK. Övriga: 100 kr.
Studerande: 50 kr.
Ej förköp. Biljetter säljs enbart i kassan from kl 18.30.
Medarrangörer: Kulturföreningen Memento och Studiefrämjandet.

Söndag 21 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 fl era improvisationsgrup-
per 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 24 november  kl 19.30 – Contrast
BRAND NEW NOSTALGIA
Två av Sveriges mest meriterade jazzsolister – tillsammans!
Endast ett fåtal musiker har sådana meriter att de kan sägas 
personifi era svensk jazzmusik. Detta kan dock med fog sägas 

om trumpetaren Bosse Broberg, en musiker som 
kan sin jazzhistoria så väl, har spelat med och, 
under sina år på jazzradion, 
spelat in så många svenska 
och utländska solister att få 
kan matcha detta. Från samma 
hemtrakter och med en bred 
musikalisk palett i bagaget 
återförenas han här med en 
annan nationellt och interna-
tionellt uppmärksammad 

solist. Saxofonisten Roland Keijser återvän-
der i detta sammanhang från folk musikaliska 
upptäcktsfärder till jazzmusikens djupaste rötter i 50- och 
60-talet. Ett utmärkt komp backar upp solisterna och består av 
Mattias Åström – piano, Magnus Peterson – bas och Daniel 
Olsson – trummor.
Entré: 120 kr med Folket-Kort eller medlem i EJK. Övriga 150 kr.
Medarrangör: Folket.

Fredag 3 december kl 20.00 – Lokomotivet
”Good Time Christmas” – Julkonsert med
NILS LANDGREN och VERONICA MORTENSEN
med BOHUSLÄN BIG BAND
Bohuslän Big Band, ett av landets förnämsta professionella 
storband, står för svänget i myllret av alla julproduktioner, som 
fi nns att välja på. Här får vi höra bandets egen konstnärlige 
ledare Nils Landgren, som speciellt bjudit in sångerskan 
 Veronica Mortensen till denna 
annorlunda jul med överraskningar 
som t.ex. körsång, tända ljus och 
”Funky Rudolph” med den röda 

mulen. Trombonis-
ten och sångaren 
Ni l s  Landgren 
be höver ingen när-
mare presentation. 
Veronica Morten-
sen är ett av Danmarks lysande namn i den nya 
vågen av danska sångerskor och har funnits med 
på storbandets önskelista sedan några år tillbaka. 
Veronica har stor erfarenhet av både små och 
stora band och har Ella Fitzgerald som en av 

sina stora förebilder, men är defi nitivt sin egen sångarprofi l.
Entré: 190 kr med KurirenPLUS eller medlem i EJK eller Tontroll. 
Övriga 240 kr.
Medarr.: Tontroll, Eskilstuna-Kuriren och SparbanksStiftelsen Rekarne.
OBS! Lokomotivet. Två set med paus.
Restaurang P2 har öppet för middag innan konserten. För bokning 
ring 016 – 13 61 37. Meny kommer att fi nnas på www.p-2.se några 
veckor före konserten. Även barservering i pausen.

Onsdag 8 december  kl 19.30 – Contrast
JAN JOHANSSON – Tiden och Musiken
Vibrafonisten, författaren och professorn Erik Kjellberg har gett 
ut boken ”Jan Johansson – Tiden och Musiken”, vilket anses vara 
ett litterärt mästerverk om pianisten 
och kompositören Jan Johansson 
(1931-1968), som lämnade oss alldeles 
för tidigt. Repertoaren består främst 
av Jans låtar och arrangemang från 
numera klassiska skivor som Musik 
genom Fyra Sekler, Jazz på Svenska, Jazz 
på Ryska och 8 bitar Johansson. Konser-
ten vänder sig till en bred publik och 
kompletteras med kommentarer av 
Erik Kjellberg, som vi också får höra 
på vibrafon. Övriga musiker är Kari 
Sjöstrand – tenorsax och flöjt, 
Thomas Jutterström – piano, Henrik 
Christensen – bas och Petra Werner 
Kjellberg – trummor.
Entré: 120 kr med Folket-Kort eller medlem i Tontroll eller EJK. 
Övriga 150 kr.
Medarrangörer: Tontroll och Folket.
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Följande entréavgifter gäller när ej annat anges:
 Medlem Icke medlem
 120 kr 150 kr

Medlemsavgift: 100 kr/år.

Mot uppvisande av giltigt medlemskort betalar medlemmar 
i EJK och Tontroll medlemsentré på varandras ar range mang.

Medlemmar, som kan visa giltigt medlemskort i sörmländska jazz-
klubbar, betalar medlemsentré på varandras arrangemang.

Ungdomar, födda 1990 eller senare och med giltigt med lems kort i 
Eskilstuna Jazzklubb respektive Kulturföreningen Tontroll, har rätt till 
fri entré vid Jazzklubbens respektive Tontrolls egna arrange mang 
med ordinarie entréavgift (120/150 kr resp 100/130 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

sker normalt hos Eskilstuna Turistbyrå
016 - 710 70 00 – Rothoffsvillan – Tullgatan 4
Förköpsavgift tillkommer.

Förköp

Lördag 11 december kl 19.00 – Lokomotivet
”JUL I FOLKTON”
En av förra årets mest uppmärksammade 
julturnéer ”Jul i Folkton” fi rar i år 5-årsjubi-
leum med en ny och ännu större turné. Jul 
i Folkton handlar om julen förr och nu i alla 
dess former, ett riktigt beroendeframkallande 
musikrecept, som man längtar tillbaka till 
varje jul. Avskalade akustiska julvisor i folk-
ton tillförs stora mängder spelglädje, som 
omsorgsfullt blandas med varma personliga 
julberättelser. Konsertidén föddes ur det 
storsäljande albumet Jul i Folkton, som släpptes 2005 och nu är 
Jul i Folkton en kritikerrosad turnétradion. Artisterna är som 
vanligt rena elitmönstringen med Ale Möller, Sofi a Karlsson, 
Lena Willemark, Lisa Rydberg, Esbjörn Hazelius, Roger Tall-
roth och Olle Linder.
Entré: 375 kr för medlem i EJK. Övriga: 425 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016-710 70 00) och via Ticnet.
Huvudarrangörer: Nöjet Konsert, MTA Produktion och HitNöje i 
samarbete med Eskilstuna Jazzklubb.
OBS! Lokomotivet. Två set med paus.
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Söndag 12 september kl 17.00 – Fors Kyrka
JAZZ å POESI – Björn Gedda läser ur Harry
Martinsons rymdepos Aniara till meditativ
musik av Bach, Evans, Debussy, Golson m.fl .
Musiken är arrangerad av Anders Andersson och framförs av 
bekanta musiker såsom Emma-Karin Maurin – fl öjt och sång, 
Anders Andersson – vibrafon, Leif Linnskog – sax, Håkan 
Lander – trumpet, Jonas Welander – bas, Johan Strömberg – 
slagverk och Björn Gedda – trombon.
Gästartist är kompositören, jazzmusikern och trumpetaren Bengt 
Ernryd, som förutom att han varit musikaliskt ansvarig vid 
Stockholms Stadsteater även är pappa till musiken i ”Fem myror 
är fl er än fyra elefanter” och ”Raskens”. Vad vi kommer att bli 
bjudna på är eftertänksam underhållning till idel ädel musik.
Entré: Eventuell entré framgår av annons i dagspressen.
Huvudarrangör: Svenska Kyrkan i samarbete med Sensus, EJK och 
För Vår Miljö.
OBS! Fors Kyrka. Ett långt set utan paus.

Torsdag 16 september kl 19.00 – Contrast
HAZELIUS och HEDIN
Esbjörn Hazelius – sång, cittern, oktavmandolin och gitarr. 
Johan Hedin – nyckelharpa, oktavnyckelharpa, oktavmandolin 
och sång. Två av Sveriges mest etablerade folkmusiker samman-
strålar här i en duo. Hazelius och Hedin musicerar med en inner-
lighet, som lämnar få oberörda. Med sällsynt självklarhet och 
närvaro sjunger och spelar de den svenska folkmusiken, som de 
gjort till sin egen. En ny stjärnduo är född på folkmusik himlen. 
Entré: 120 kr för medlem i Tontroll eller EJK. Övriga: 150 kr.
Ej förköp. Biljetter säljs enbart i kassan på Contrast from kl 18.00.
Medarrangör: Tontroll.

Onsdag 22 september kl 19.30 – Contrast
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som 
ikväll består av David Ehrlin – saxofon, Jan Elvi – gitarr, Claes 
Fall – bas och Mattias Borgh – trummor.
Kontaktperson är David Ehrlin på telefon 0703 – 67 17 30.
Medarrangör: Kommunala Musikskolan.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!

Fredag 24 september kl 20.00 – Teatern
”A TRIBUTE TO NAT KING COLE”
med THE VELVET BOYS och CLAES JANSON
Utsålt på Teatern 1999 samt 2004 och nu tillbaka på mångas 
begäran. Nat King Cole var en av de främsta swingpianisterna 

och sångarna av sin tid. Vår egen store sångare 
Claes Janson gör här en personlig tolkning av 
denne fantastiske sångare och musikant samt hans 
produktion. Pianisten Kjell Öhman, gitarristen 
Rune Gustafsson och basisten Hans Backenroth 
ser till att detta blir en oförglömlig kväll.
Entré: 190 kr med KurirenPLUS eller medlem i EJK. 
Övriga: 240 kr.
Medarrangörer: Eskilstuna-Kuriren och Sparbanks-
Stiftelsen Rekarne.
OBS! Eskilstuna Teater. Två set med paus.

Onsdag 29 september kl 19.30 – Contrast
CARIN LUNDIN KVINTETT

Hon är en av Sveriges mest kritikerhyl-
lade sångerskor och en stor favorit hos 
Eskils tunas jazzpublik. Standardlåtar, 
svenska visor eller samba – allt ger 
Carin Lundin sin högst personliga 
prägel. Tillsammans med sitt väl sam-
mansvetsade band sätter Carin svänget 
i första rummet. Lägg sedan till en 
scennärvaro, som verkligen bjuder in 
publiken – samt fyra handplockade 
musiker: Johan Setterlind – trumpet, 
Mathias Algotsson – piano, Mattias 
Welin  – kontrabas och Daniel 
 Fredriksson – trummor.

Entré: 120 kr med Folket-Kort eller medlem i EJK. Övriga 150 kr.
Medarrangörer: Folket och Rikskonserter.

Torsdag 7 oktober  kl 19.00 – Contrast
BJÖRN STÅBI & BENGAN JANSON
”Det är nog en viktig ingrediens 
i spelet att vi känner varandra 
även på annat sätt, att vi umgås, 
snickrar, sjunger i kör…”. Efter 
arton år som spelkamrater har de 
äntligen släppt en platta som duo. 
Många gånger har det varit på 
gång, men nu har det alltså blivit 
av. Björn Ståbi, riksspelmannen 
på fi ol, och dragspelaren Bengan Janson har spelat in och släppt 
den rosade skivan ”Lyckovalsen”.
Entré: 120 kr för medlem i Tontroll eller EJK. Övriga: 150 kr.
Ej förköp. Biljetter säljs enbart i kassan på Contrast from kl 18.00.
Medarrangörer: Tontroll och Torshälla Finska Förening.

Fredag 8 oktober kl 20.00 – Lokomotivet
Amerikanska sångerskan DEBORAH BROWN
med SANDVIKEN BIG BAND
Ett av landets förnämsta och mest popu-
lära storband gör en  kortare turné i 
Sverige på endast 4 dagar med den ame-
rikanska sångerskan Deborah Brown, 
som gjorde stor succé på Teatern år 2000. 
Repertoaren är till största delen stan-
dards och välbekant material från ”The 
Great American Song Book”.
Entré: 190 kr för medlem i EJK. Övriga: 225 kr.
Medarrangörer: SméJournalen och Spar-
banksStiftelsen Rekarne.
OBS! Lokomotivet. Två set med paus.
Restaurang P2 har öppet för middag innan 
konserten. För bokning ring 016 – 13 61 37. Meny kommer att fi nnas 
på www.p-2.se några veckor före konserten. Även barservering i 
pausen.

Onsdag 13 oktober  kl 19.30 – Contrast
TRINITY

Jazz på Hammondorgel i världsklass
Här kommer det att svänga rejält. Efter att nyligen ha släppt 
debutskivan ”Paris Eyes”, som har fått lysande recensioner, ger 
sig trion ut på en rekordlång turné. Musikerna är gamla bekanta 
och publikfavoriter på vår scen: Karl Olandersson – trumpet, 
Andreas Hellkvist – hammondorgel och Ali Djeridi – trummor. 
Repertoaren består av nästan uteslutande välbekant material 
av bland andra Irving Berlin, Horace Silver, Povel Ramel, Herbie 
Hancock och Larry Young. 
Entré: 120 kr för medlem i EJK. Övriga 150 kr.

Onsdag 20 oktober kl 19.30 – Contrast
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som ikväll 
består av Anders Andersson – vibrafon, Johannes Rytzler – piano, 
Daniel Karlsson – bas och Lenne Lehtonen – trummor.
Kontaktperson är David Ehrlin på telefon 0703 – 67 17 30.
Medarrangör: Kommunala Musikskolan.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!

Torsdag 21 oktober kl 19.30 – Contrast
HELNOTEN – 11 ÅR
En succé lär ju vara svår att upprepa, men här tvekar vi inte 
det minsta att för tolfte året i rad presentera En helkväll med 
Helnoten. Vi bjuds på bl a swing och mainstream presenterat 
av fl era lokala musikaliska konstellationer.
Medarrangör: Kamratföreningen Helnoten.
Fri entré – Öppet kafé.

Lördag 23 oktober  –  Contrast
TUNAJAZZEN’10 - 25 år
Vi jubilerar och presenterar närmare 10-talet jazzgrupper, som 
framträder under eftermiddagen och kvällen.
Detaljerat program kommer senare.
Mat och dryck serveras av restauratör

Onsdag 27 oktober  kl 19.30 – Contrast
VIVIAN BUCZEK och HECTOR BINGERT
med CLAES CRONA TRIO
Vivian Buczek är det senaste tillskottet på 
den vokala stjärnhimlen. Hennes tredje 
skiva ”Dedication To My Giants” släpptes 
2009, fi ck lysande recensioner och ska under 
hösten lanseras i Japan. Repertoaren är 
standardlåtar av bland andra Michel 
Le grand, Benny Golson, Ray Charles, Bill 
Evans, Horace Silver, Miles Davis och 
Quincy Jones. I bandet ingår Vivian Buczek 
– sång, Hector Bingert – tenorsax och fl öjt, 
Claes Crona – piano, Hans Backenroth – 
bas och Johan Löfcrantz Ramsay – trummor.
Entré: 120 kr med Folket-Kort eller medlem i EJK. Övriga 150 kr.
Medarrangör: Folket.

Fredag 29/10 – Söndag 31/10 – Lokomotivet
VÄRLDSKULTURFESTIVAL 2010
För första gången anordnar Västerås stad och Eskilstuna 
kommun i samverkan en Världskulturfestival av storslagna 
mått. Portarna till kulturhusen i de båda städerna slås upp på 
vid gavel för att omfamna dig med musik, dans, teater, bildkonst, 
fi lm, poesi och mycket mer.
Arrangörer i Eskilstuna: Scenkonst Sörmland och Eskilstuna Kultur 
i samverkan med studieförbund, lokala föreningar och Sveriges 
Radio. — Detaljerat program kommer senare.

Onsdag 3 november  kl 19.30 – Contrast
JACK LIDSTRÖMS HEP CATS
Tradjazz med legendariske trumpetaren Jack Lidström. Hep 
Cats bildades 1947 av då blott femtonårige Jack som ett skolband. 
Internationellt ryktbara sedan slutet av 50-talet. Musiken har 
djupa rötter i traditionen med en stor swing- och blueskänsla. 
I bandet hör vi Jack Lidström – trumpet och sång, Stephan 
Lindstein – trombon, Torsten Ahlberg – klarinett, Per Larsson 
– piano, Jan Bergnér – bas och Charlie Lidström – trummor.
Entré: 120 kr för medlem i EJK. Övriga 150 kr.

Onsdag 10 november kl 19.30 – Contrast
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som 
ikväll består av David Arwe – trombon, Ola Molander – gitarr, 
Dan Jisei – 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 12 november  kl 20.00 – Teatern
SVANTE THURESSON och KATRINE MADSEN
med CLAES CRONA TRIO
”Svante och Katrine bjöd på en storartad konsert” recenserade 
Eskilstuna-Kuriren och ”Sångarpar i världsklass” skrev Folket 
efter deras framträdande i Eskils tuna våren 2000. Svante 
 Thuresson har också redan hunnit spela 
in en CD tillsammans med Katrine 
Madsen, som anses vara en av Danmarks 

absolut främsta jazz-
sångerskor. Pianisten 
Claes Crona har här 
sällskap av danske Jesper 
Bodilsen – bas och Johan 
Löfcrantz Ramsay – 
trummor. Repertoaren är 
standardlåtar, Katrines 
egna kompositioner och annat mycket väl-
bekant material. Vi räknar med en stor kväll 
med bland det absolut bästa man kan få, när 

det gäller jazzsång och ett lysande komp. Försäkra dig om en 
biljett i god tid, för här lär det bli utsålt på Teatern.
Entré: 190 kr för medlem i EJK / Övriga: 225 kr.
Medarrangörer: SméJournalen, Volvo och SparbanksStiftelsen Rekarne.
OBS! Eskilstuna Teater. Två set med paus.


