
Onsdag 16 november kl 19.30 – Lokomotivet
JANNE SCHAFFER – BJÖRN J:son LINDH
och STEFAN BLOMQUIST
Vi citerar recensenten Håkan Edlund: ”Schaffer, J:son Lindh och 
Stefan Blomquists musikaliska gestaltning genomsyrades av 

passion, lidelse 
och uttrycksfull-
het. Man gav sig 
fullständigt hän. 
Publikens åter-
kommande ljud-
liga bifall och ova-
tioner blev musi-
kens åtråvärda 

kvitto. Brusa högre lilla å, Härifrån till evigheten och Så skimrande 
var aldrig havet. Orden i titlarna skulle kunna sammanfatta upp-
levelsen av den till sista plats utsålda konserten.”
På scenen hör vi Janne Schaffer – elgitarr och akustisk gitarr, 
Björn J:son Lindh – sopraninoblockfl öjt, tvärfl öjt och klaviatu-
rer samt Stefan Blomquist – klaviaturer.
Entré: 190 kr för medlem i EJK eller Tontroll. Övriga 240 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016 - 710 70 00).
Medarr: Tontroll, SméJournalen 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.

Lördag 19 november – Eskilstuna Stadsmuséum
13.00 – VERNISSAGE – ”BYGGET”
14.00 – Konsert med KUSTBANDET
Utställningen om ”Bygget”, sin tids stora idrotts- och kultura-
rena i Eskilstuna, invigs under lördagen kl 13 med vernissage 
enligt ovan. I samband med detta ger jazzorkestern Kustbandet 
en konsert i ångmaskinshallen med start kl 14. 
Kustbandet (12 man) bildades 1962 av Christer ”Cacka” Ekhé 
och Kennet Arnström. I började spelade man New Orleans-jazz, 
men efterhand ut  vecklades gruppens musik mer i riktning mot 

en stil, som utgick från 
20-talsbandledare som 
Duke Ellington, Louis 
Armstrong, Luis Russel 
och Jelly Roll Morton. 
Idag är rubriken på ban-
dets konserter From Rag-
time to Swing och omfat-
tar större delen av det 
tidiga 1900-talets jazzgen-
rer. Orkestern framträder 

på konserter, danstillställningar och festivaler och har även 
turnerat i ett tjugotal länder. Sedan 1987 är trombonisten Jens 
”Jesse” Lindgren kapellmästare för Kustbandet. 
Entré: 50 kr. Biljetter säljs i Stadsmuséet efter vernissagen.
Huvudarrangörer: Eskilstuna Jazzklubb och Eskilstuna Kultur.
OBS! Eskilstuna Stadsmuséum. Ett långt set utan paus.

Fredag 25 november kl 19.30 – Fors Kyrka
VOCADO – ÅRETS KÖR
Vokalgruppen Vocado utsågs till Årets Kör 2011. Med sina 
svängiga bossor, swinglåtar och 
smäktande jazzballader förtrollar 
Vocado lyssnaren. De senaste åren 
har Vocado skapat sig en stor 
publik, framför allt internatio-
nellt. De har framträtt med grup-
per som The Real Group och The 
Swingle Singers och fi rat fram-
gångar i flera internationella 
vokalgruppstävlingar med sina personliga tolkningar av jazzens 
guldkorn. Gruppen framträder alltid a cappella, med rösterna 
som enda instrument. Lyssna och njut till Amanda Sjöberg – 
sopran, Malin Gavelin – mezzosopran, Lukas Gavelin – tenor, 
Anton Leandersson-Andreas – baryton och Joel Nilsson – bas.
Entré: 150 kr för medlemmar i EJK eller Svenska Kyrkans körer. 
Övriga: 180 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016 - 710 70 00).
Huvudarrangör: Eskilstuna Jazzklubb i samarbete med Svenska 
Kyrkan, SméJournalen, Sveriges Körförbund och Riksförbundet 
Svensk Jazz med stöd av Statens Kulturråd.
OBS! Fors Kyrka. Ett långt set utan paus.

Lördag 26 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 30 november kl 19.30 – Contrast
RIGMOR GUSTAFSSON QUARTET
Rigmor är en av Sveriges mest hyllade sångerskor och en stor 
favorit hos Eskilstuna-publiken. Hon framträder kanske oftare 
på olika scener i Europa än i Sverige och är en av ett fåtal svenska 
artister, som är kontrakterade på den mycket exklusiva ACT-

etiketten. Hennes svenska och internatio-
nella kvartett består av Rigmor Gustafsson 
– sång, Jonas Östholm – piano, Martin 
Höper – bas och Calle Rasmusson – trum-
mor. Såväl standardlåtar som egna kom-
positioner står på låtlistan. Ska det bli 
UTSÅLT på Contrast liksom förra gången 
Rigmor var på besök?
Entré: 150 kr för medlem i EJK. Övriga 180 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016 - 710 70 00).
I samarbete med Scenkonst Sörmland.
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Mot uppvisande av giltigt medlemskort betalar medlemmar 
i EJK och Tontroll medlemsentré på varandras ar range mang.

Medlemsavgift i Eskilstuna Jazzklubb: 100 kr/år.

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

Ungdomar, födda 1991 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

Onsdag 7 december kl 19.30 – Lokomotivet
LILL-BABS och ULF JOHANSSON WERRE 
med CLAES CRONA TRIO
Hon är som en tornado på 
scenen. Hennes stora artis-
tiska bredd är ibland svår att 
inse, men vi som såg och 
hörde succén på vår Teater 
2006 med Barbro ”Lill-Babs” 
Svensson vet vad detta inne-
bär. Vilken succé! Att hon 
dessutom är en kompetent 
jazzsångerska gläder natur-
ligtvis många av oss lite 
extra. Hon blandar Lars For-
sell, mustiga historier, pot-
purri på Lill-Babs gamla låtar 
med jazzens standardlåtar 
såsom Honeysuckle Rose, 
Lullaby of Birdland och 
Underbart är kort. Kanske får 
vi också höra Kent-låten ”Så Klart”. Med sig har hon fyra 
handplockade elitmusiker och de är Ulf JohanssonWerre – 
trombon och sång, Claes Crona – piano, Hans Backenroth – bas 
samt Joakim Ekberg – trummor. 
Entré: 250 kr med Kuriren-PLUS eller medlem i EJK / Övriga 300 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016 - 710 70 00).
Medarrangörer: Eskilstuna-Kuriren, SparbanksStiftelsen Rekarne 
och Volvo.
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.
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Lördag 2 juli kl 18.00 – Contrast
NOTES JAZZ QUINTET
Bandet är ett projekt startat på initiativ av trombonisten Erik 
Wennerberg. Det hela startade med en liten spelning, där han 
bjöd in Linda Burman – piano, Calle Hökdal – trummor och 
Martin Uhle – bas. Efter denna första spelning har bandet gått 
vidare för att vid höjdpunkten 19/9 2009 vara en av fi nalisterna 
vid Musik Direkts riksfi nal för unga jazzgrupper på Jazzclub 
Fasching i Stockholm. Vid detta tillfälle bjöds också gitarristen 
Bali Harko in i bandet. Gruppen hade 24/3 2010 en egen kon-
sert på Contrast i Eskilstuna arrangerad av Eskilstuna Jazzklubb. 
Efter sommaren 2010 splittrades bandet mer eller mindre genom 
att Bali Harko fl yttade till USA för musikstudier och Linda 
Burman till Stockholm. Sommaren 2011 är alla medlemmarna 
tillbaka i Eskilstuna för första gången på över ett år och gör nu 
en sista (?) konsert i jazzens tecken för att sedan gå åt olika håll 
i världen nästa år. Bandet bjuder på en mycket blandad reper-
toar med bland annat musik av Avishai Cohen, kända jazzstan-
dards och låtar från Bo Kaspers Orkesters repertoar.
Huvudarrangör: Notes Jazz Quintet (Martin Uhle) i samarbete med 
Eskilstuna Jazzklubb och Eskilstuna Kultur.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!

Onsdag 21 september kl 19.30 – Contrast
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som 
ikväll består av David Ehrlin – saxofon, Rasmus H Thomsen 
– piano, Ola Källstig – 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 23 september kl 20.00 – Lokomotivet
GEORGIE FAME med SANDVIKEN BIG BAND
Han är fortfarande en av världens 
mest eftertraktade sångare med 
hela jorden som sitt arbetsfält. 
Georgie Fames stora hits ”Yea 
Yea” och ”The Ballad of Bonnie 
and Clyde” från 1960-talet minns 
vi väl. Nu är han äntligen tillbaka 
för en exklusiv mindre turné i 
Sverige och backas då upp av ett 
av vårt lands främsta storband – 
Sandviken Big Band. Det är fem år sedan han besökte Eskilstuna 
och en välfylld Teater senast och på publikens begäran kommer 
han nu tillbaka.
Entré: 190 kr med Folket-PLUS eller medlem i EJK / Övriga 240 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016 - 710 70 00).
Medarrangörer: Folket och SparbanksStiftelsen Rekarne i samarbete 
med Musik Gävleborg.
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 28 september kl 19.30 – Contrast
STOCKHOLM CLASSIC JAZZ BAND
Sveriges kanske främsta tradjazzband med kompetenta och 
internationellt kända musiker bjuder oss på en bred repertoar  

med en blandning av kryddor 
från New Orleans och swing 
samt en hel del Louis Arm-
strong. I bandet hör vi Bent 
Persson – trumpet, Jens Lind-
gren – trombon och sång, 
Göran Eriksson – klarinett och 
altsax, Holger Gross – banjo 
och gitarr, Göran Lind – kon-

trabas samt Cacka Ekhé – trummor och sång.
Entré: 150 kr för medlem i EJK. Övriga 180 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016 - 710 70 00).

Onsdag 5 oktober kl 19.30 – Contrast
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som 
ikväll består av David Arwe – trombon, Jan Elvi – gitarr, Claes 
Fall – 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!

Torsdag 13 oktober kl 19.30 – Contrast
HELNOTEN – 12 ÅR
En succé lär ju vara svår att upprepa, men här tvekar vi inte 
det minsta att för trettonde året i rad presentera En helkväll 
med Helnoten. Vi bjuds på bl a swing och mainstream presen-
terat av fl era lokala musikaliska konstellationer.
Medarrangör: Kamratföreningen Helnoten.
Fri entré – Öppet kafé.

Lördag 15 oktober – Contrast
TUNAJAZZEN’11 – 26 år
Vi presenterar som vanligt ett fl ertal jazzgrupper, som framträ-
der under eftermiddagen och kvällen.
Detaljerat program kommer senare.
Mat och dryck serveras av restauratör

Fredag 21 oktober kl 20.00 – Konserthallen
BENGT HALLBERG
Konserten presenteras i två avdelningar:
• EMMAS TRIO
Emma-Karin Maurin – sång, 
Anders Andersson – piano och 
vibrafon samt Jonas Welander 
– bas. Repertoaren består av jazz, 
pop, chanson och eget material. 
Trion har spelat på jazzklubbar, 
i kyrkor och konsertsalar och 
samarbetat med Eskilstuna Sym-
foniorkester, Eskilstuna Kammarorkester och många andra. 
— Paus —

• BENGT HALLBERG – Solokonsert
I en längre andra avdelning får vi höra legendariske och efter-
längtade pianisten Bengt Hallberg. Berwaldhallen var nära nog 

utsåld när 78-årige Hallberg i november åter satte 
sig vid en konsertfl ygel efter nio års bortavaro, 
då han vårdat sin hustru Britt, som avled förra 
sommaren efter en längre tids sjukdom.
Entré: 250 kr med Kuriren-PLUS / Folket-PLUS 
eller medlem i EJK. Övriga 300 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016 - 710 70 00).
Medarrangörer: Eskilstuna-Kuriren, Folket och 
SparbanksStiftelsen Rekarne.

OBS! Konserthallen, Stålforsskolan. Två set med paus.

Onsdag 26 oktober kl 19.30 – Contrast
THREE GENERATIONS
Kvintetten ”Tre Generationer” bjuder på musik, som är melodiös 
och harmonisk och har en påtaglig sväng. Repertoaren innehål-
ler mestadels standardlåtar ur The Great American Songbook samt 
musik från gruppens CD. Vi får som gruppens namn antyder 

en härliga blandning av musiker från olika 
generationer. De är Karl Olandersson – trum-
pet, Hacke Björksten – tenorsax, Mathias 
Algotsson – piano, Hans Backenroth – bas och 
Ronnie Gardiner – trummor.
Entré: 150 kr för medlem i EJK / Övriga 180 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016 - 10 70 00).

Fredag 28/10 – Lördag 29/10 – Lokomotivet
VÄRLDSKULTURFESTIVALEN 2011
För andra 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. Redan nu kan avslöjas att Ale Möller 
och Eric Bibb med band framträder under fredagkvällen.
Producent är Sensus Studieförbund, som även är huvudarrangör i 
likhet med Scenkonst Sörmland och Eskilstuna Kultur i samverkan 
med lokala föreningar, studieförbund och Sveriges Radio.
Detaljerat program kommer senare.

Lördag 29 oktober kl 17.00 – Fors Kyrka
JAZZ å POESI – Harry Martinssons miljöepos
ANIARA i uppläsning av skådespelaren
BJÖRN GEDDA
till meditativ musik från Bach till Bobbie Ericsons utskägård 
med Absolut Geddas Band In för vår miljö.
Musiken är arrangerad av Anders Andersson och Ola Sjönneby 
samt framförs av bekanta musiker såsom Emma-Karin Maurin – fl öjt 
och sång, Anders Andersson – vibrafon och piano, Leif Linnskog 
– saxofoner, Ola Sjönneby – trumpet, Håkan Lander – trumpet, 
Claes Rydell – barytonsax, Jonas Welander – bas, Johan Strömberg 
– marimba och slagverk samt Björn Gedda – trombon.
Fri entré. Kollekten tillfaller Kyrkans Härbärge i Eskilstuna.
Huvudarrangör: Björn Gedda – för vår miljö – i samarbete med 
Svenska Kyrkan, Sensus, Eskilstuna Jazzklubb och Tontroll.
OBS! Fors Kyrka. Ett långt set utan paus.

Lördag 29 oktober kl 21-24 – Josef’s House of Blues
DANSPARTY
med BENGT BAILEY and NO COMENTS
Eskilstuna stolthet inom storbandsswingen, Bengt Bailey and 
No Coments (18 musiker) med vokalissan Eva Björkner, bjuder 
upp till dans. I den för musiken så passande gamla anrika 
postlokalen är tanken att med ett musikaliskt fyrverkeri hylla 
dansen från 40- och 50-talen.
En speciell jazzmeny kommer att kunna avspisas för den, som 
väljer att boka bord och äta innan dansen börjar.
Entré: 120 kr för medlem i EJK. Övriga 150 kr. Gäller ståplats.
Förköp hos Turistbyrån, Quick eller Josef’s House of Blues.
Huvudarrangör: Bengt Bailey and No Coments (advokat@qvigstad.se).
Restaurangen öppen för mat från kl 19.00. Boka bord 016 - 12 34 60.

Onsdag 2 novenber kl 19.30 – Contrast
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som 
ikväll består av Niclas Ericson – trumpet, Ola Molander – gitarr, 
Dan Jisei – 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!

Onsdag 9 november kl 19.30 – Contrast
JOJJE WADÉNIUS & TRIO X
Jazz, blues och visa står det på reper-
toaren när gitarristen och världsartisten 
Jojje Wadénius återkommer till Eskils-
tuna och Contrast med Trio X. Jojje är 
en vårt lands mest internationella 
musiker och kompositörer med bak-
grund bland annat i grupperna Made 
In Sweden och Blood, Sweat & Tears. Han 
har mottagit 5 Grammisar för barnvi-
sorna och sitt arbete i gruppen Made 
In Sweden. Här framträder han med 
Trio X, vilket betyder Lennart Simons-
son – piano, Per V Johansson – bas 
och Jocke Ekberg – trummor.
Entré: 120 kr för medlem i EJK. Övriga 150 kr.
Förköp hos Turistbyrån (016 - 710 70 00).
I samarbete med Scenkonst Sörmland.

Lördag 12 november kl 18-23 – Kulturhus Tandla Skola
KNYTKALAS & NOSTALGIDANS
till SUCCÉORKESTERN ASTORIA
Ta med dansskorna, en korg god mat/dryck och ta dig ut till 
Tandla Skola (Hållsta). Här börjar vi med att äta tillsammans 
(musik till maten). Sedan blir det dans till det svängiga 10-man-
nabandet Astoria med Lars Tull i spetsen. En liten kaffepaus 
och sedan ut på dansgolvet igen.
Entré: 140 kr för medlem i EJK. Övriga 160 kr. 
För bokning och info: www.tandlaskola.se och www.astoria.se eller 
telefon 0736 - 40 71 73.
Huvudarrangör: Kulturhus Tandla Skola.
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