
Onsdag 12 september kl 19.30 – Contrast
VELODRÔNE med SALEM AL FAKIR
Sju äkta musikanter som blandar frihetssträvande jazz, nordisk 
folkmusik, turkiska sånger, marockanska rytmer, fria ljud och 
bulgariska danser. Velodrône består av Salem al Fakir – fi ol 
och keyboard, Fredrik Ljungkvist – klarinett och sax, Jonas 
Östholm – piano och dragspel, Filip Augustsson – kontrabas, 
Fredrik Rundqvist – trummor, Ola Bohtzén – slagverk och 
Mats Karlsson – oud och mandolin.
Entré: 150 kr för medlem i EJK. Övriga: 180 kr.
Arrangör: EJK i samarbete med Scenkonst Sörmland.

Lördag 15 september kl 16.00 – Josef’s House of Blues
WEST OF EDEN
är ett svenskt folkrock-band med en unik blandning av irländsk 
folkmusik och melodiös rock. Gruppens medlemmar är Jenny 
Schaub – sång, dragspel, whistle, Martin Schaub – sång, keyboard, 
gitarr, mandolin, Lars Broman – fi ol, Kenneth Holmström – bas, 
David Ekh – gitarrer och Ola Karlevo – trummor och percussion.
Entré: 100 kr för medlem i EJK eller Tontroll. Övriga 120 kr. 
Arrangör: Tontroll i samarbete med EJK.
Restaurangen öppen för mat. Boka bord 016 – 123460.
OBS! Josef’s House of Blues. Två set med paus.

Onsdag 19 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, Erik 
Törner – 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!

Fredag 21 september kl 20.00 – Lokomotivet
THE REAL GROUP
Alltsedan den utsålda konserten med The Real Group i början 
av 2010 har dels den publik, som blev utan såväl biljetter som 
konsert då, och dels den publik, som var där och vill höra grup-
pen igen, hört av sig till oss med en önskan att arrangera en ny 
konsert och vi räknar för tredje gången med en fulltalig publik. 
Gruppen består av Kerstin Ryhed Lundin, Katarina Henryson, 
Anders Edenroth, Morten Vinther och Anders Jalkéus. 
Entré: 240 kr med Kuriren-PLUS. Medlem i EJK / Tontroll: 250 kr. 
Övriga: 300 kr.
Medarrangörer: Tontroll, Volvo, SparbanksStiftelsen Rekarne och 
Eskilstuna-Kuriren. — 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 22 september kl 19.00 – Kulturhus Tandla Skola
MALIN FOXDAL
Malin Foxdal har allt från visor och blues till berättarteater och 
konstmusik på repertoaren. På scenen hör vi också Emma Reid 
– fi ol. Magnus Zetterlund – gitarr och mandolin, Johan Lind-
bom – kontrabas samt Malin själv på sång och oktavmandolin.
Försäljning av fi ka i pausen. 

Entré: Frivillig entrégåva.
För bokning och info: www.tandlaskola.se eller tel 0736 – 40 71 73.
Arrangör: Tandla Skolas vänner i samarbete med EJK.

Onsdag 26 september kl 19.30 – Contrast
GRANT STEWART / KENJI RABSON BAND
Musik av Duke Ellington, Billy Strayhorn, Jerome Kern, George 
Gershwin och Tadd Dameron bjuds vi bland annat på av New 
York-tenoristen Grant Stewart, som har hörts i sällskap med 
Donald Byrd, Brad Mehldau, Al Grey och fl era andra av jazzens 
stora namn. Det blir alltså mycket material ur The Great Ameri-
can Songbook att njuta av. Ett internationellt besök att glädjas åt 
med den unge svenske Leo Lindberg – piano, Kenji Rabson 
– bas och Philip Stewart – trummor.
Entré: 120 kr för medlem i EJK. Övriga: 150 kr.

Fredag 28 september kl 16.00 – Josef’s House of Blues
LASSES FREDAGSSTUK
• Superduon Linnskog / Sandevärn med visa, swing och nos-

talgipärlor
• Scenknutens GREASE presenterar sig
• Sångerskan Karin Sjöberg och basisten Claes Fall med ljuv-

liga evergreens
Entré: 100 kr för medlem i EJK eller Tontroll. Övriga 120 kr. 
Arrangör: Lasse Müller i samarbete med Josef’s, EJK och Tontroll.
Matgäster bokar bord via tel 016 – 12 34 60 / Josef’s House of Blues.

Fredag 28/9 – Lördag 29/9 – Lokomotivet
VÄRLDSKULTURFESTIVAL 2012
För tredje gången anordnas i Munktellstaden, Eskilstuna en 
Världskulturfestival av storslagna mått. Bland många andra 
framträder Lena Willemark Trio (Lena, Jonas Knutsson och Mats 
Öberg) med gästerna Suranjana Ghosh och Lelo Nika, Mahala 
Rai Banda och Varietéorkestern. 
Ytterligare programpunkter tillkommer…
Arrangörer är Eskilstuna Kultur, Scenkonst Sörmland, SENSUS, 
Eskilstuna Folkhögskola och föreningslivet i Eskilstuna varav 
bland andra EJK med stöd av Sparbanksstiftelsen Rekarne.
Detaljerat program presenteras senare på www.eskilstuna.se

Onsdag 3 oktober kl 19.30 – Contrast
RONNIE GARDINER SEPTET
Drömrepris från 2009. Vi som var där då vet varför. Detta All 
Star Band, som spelat ihop sedan 1993, består av idel ädel adel 
med i jazzkretsar kända namn under ledning av den i somras 
80-årscelebrerande Ronnie Gardiner. En större favorit hos 
Eskilstunapubliken får man leta efter. Ronnies band består av 
Karl Olandersson – trumpet och sång, Anders Norell – trom-
bon och sång, Claes Brodda – saxofon, Claes Askelöf – gitarr 
och sång, Mathias Algotsson – piano, Hasse Larsson – kontra-
bas och sång samt Ronnie Gardiner – trummor.
Entré: 150 kr för medlem i EJK. Övriga 180 kr.

Lördag 6 oktober kl 19.00 – Kulturhus Tandla Skola
STEVE GADD/ANDERS WIHK/SVANTE HENRYSON
”Same Tree Different Fruit – ABBA”
ABBA är jazzpianisten Anders Wihks personliga drömprojekt 

med trumslagaren Steve Gadd och basisten Svante Henryson. 
I oktober turnerar de i Sverige, Japan och Korea och hinner 
också med ett besök i Tandla Skola. Nu gör Anders Wihk sin 
egen hyllning av det mest svenska och folkkära som fi nns: 
ABBA. Klassiker med musikaliska kvaliteter som gör att de 
fungerar lika bra oavsett om de spelas naket och avskalat, jaz-
zigt och groovigt eller bär schlagerkostym, menar Anders Wihk. 
Med på turnén och den nyinspelade CD:n och turnén har han: 
Steve Gadd, en av världens mest välrenommerade trumslagare 
och mångsidige basisten Svante Henryson.
Entré: 250 kr för medlem i EJK. Övriga 350 kr. 
För bokning och info: bokning@tandlaskola.se och www.tandla-
skola.se eller ring till Ola Sjönneby via telefon 0736 – 40 71 73.
Arrangör: Tandla Skolas Vänner i samarbete med Sparbanks-
Stiftelsen Rekarne och EJK. — OBS! Kulturhus Tandla Skola. 

Onsdag 10 oktober kl 19.30 – Contrast
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som 
ikväll består av Niclas Ericson – trumpet, Anders Andersson 
– vibrafon, Stefan Käck – bas och Lars Östlund – trummor.
Kontaktperson är David Ehrlin på telefon 0703 – 67 17 30.
Medarrangör: Kommunala Musikskolan.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!

Fredag 12 oktober kl 21.00 – Josef’s House of Blues
TORBJØRN RISAGER BLUE(S) 7 med ORGEL
 – Support: Blue 4 U
Risagers röst har en blueskänsla vars like man sällan hör i 
Europa. Han rör sig ledigt mellan genrerna och infl uenser 
noteras från fl era skiftande artister i tid och rum – John Lee 
Hooker, B.B. King, Wilson Picket, Ray Charles, Howling Wolf 
för att nämna några. Hans röst är ömsom rivig som taggtråd, ömsom 
len som sammet, men han utnyttjar extremerna av röstresurserna 
smakfullt sparsamt. Han är också uppburen av en orkester i världsklass. 
Blåset är avgörande för soundet och Peter Kehl på trumpet och Kasper 
Wagner på sax lyfter hela musikupplevelsen till en ännu högre nivå. 
Emil Baalsgards piano- och orgelspel är örongodis. (Henrik Sjögren 
i Dalarnas tidningar). Bandet turnerar fl itigt internationellt. 
Nyligen hemkomna från Nordamerika släppte de under våren 
sin sjätte CD Dust & Scratches. I bandet ingår Thorjörn Risager 
– sång och gitarr, Peter Kehl – trumpet, Kasper Wagner – 
saxofon, Peter Skjerning – gitarr, Emil Balsgaard – orgel och 
piano, Sören Böjgaard – bas och Martin Seidelin – trummor.
Entré: 180 kr för medlem i EJK eller Tontroll. Övriga 200 kr. 
Förköp hos Turistbyrån, Quick eller Josef’s House of Blues. 
Medarrangörer: Tontroll och SparbanksStiftelsen Rekarne.
Restaurangen öppen för mat från kl 19.00. Boka bord 016 – 123460.
OBS! Josef’s House of Blues. Två set med paus.

Lördag 13 oktober kl 18.00 – Kulturhus Tandla Skola
OKTOBERFEST med Lothar Zoll mit Tott und Knoll
Nu gör vi om förra årets succé och bjuder in till ölfest/knytkalas! 
Ta med det du vill äta och dricka. Kaffe och kaka fi nns att köpa. 
Vi dukar långbord och för underhållningen svarar Tyrolerbandet 
Lothar Zoll mit Tott & Knoll. Mycket schunkeln und singen. 
Entré: Frivillig entrégåva.

För bokning och info: www.tandlaskola.se eller tel 0736 – 40 71 73.
Arrangör: Tandla Skolas vänner i samarbete med EJK.

Torsdag 18 oktober kl 18.30 – Josef’s House of Blues
HELNOTEN – 13 ÅR
En succé lär ju vara svår att upprepa, men här tvekar vi inte 
det minsta att för fjortonde året i rad presentera En helkväll 
med Helnoten. Vi bjuds på bl a swing och mainstream presen-
terat av fl era lokala musikaliska konstellationer.
Detaljerat program kommer senare. 
Huvudarrangör: Kamratföreningen Helnoten.
OBS! Josef’s House of Blues.

Fredag 19 oktober kl 20.00 – Josef’s House of Blues
QUILTY
Bandet spelar traditionell irländsk folkmusik med ett starkt 
personligt uttryck. Vi hör Dag Westling – sång, tin whistle, 
gitarr, 5 string banjo, Gideon Andersson – 5-körig bouzouki, 
gitarr, bodhrán (irländsk ramtrumma), sång samt Esbjörn 
Hazelius – fi ol och sång. 
Entré: 120 kr för medlem i EJK eller Tontroll. Övriga 150 kr. 
Arrangör: Tontroll i samarbete med EJK och Josef’s House of Blues.
Restaurangen öppen för mat från kl 19.00. Boka bord 016 – 123460.
OBS! Josef’s House of Blues. Två set med paus.

Lördag 20 oktober – Contrast
TUNAJAZZEN’12 – 27 år
Musikfestival för musiker med anknytning till Eskilstuna. Vi 
presenterar som vanligt ett fl ertal jazzgrupper, som kommer att 
framträda under eftermiddagen och kvällen. Det bjuds på allt 
från akustisk duo till storband
Detaljerat program kommer inom kort på www.ejk.nu
Mat och dryck serveras av restauratör.

Onsdag 24 oktober kl 19.30 – Lokomotivet
NILS LANDGREN och BOHUSLÄN BIG BAND
hyllar KURT WEILL och hans odödliga musik i 
”Music for a Weill”
Music for a Weill är en lek med ord men även en av Henry 
Purcells (1659-1695) mest kända kompositioner: Music for a 
While. Kurt Weill (1900-1950) är en av 1900-talets största kom-
positörer och hans samarbete med Berthold Brecht är legenda-
riskt. Vem känner till exempel inte till Tolvskillingsoperan och 
sådana melodier som Mack the Knife ur just det musikaliska 
verket (Threepenny Opera), Speak Low (One Touch of Venus), My 
ship (Lady in the Dark) eller September Song (Knickerbocker Holiday). 
Idén med det här musikaliska projektet är att sammanföra musik 
av två geniala kompositörer från olika epoker och miljöer för 
att söka fi nna hur mycket dom har gemensamt. Arrangemangen 
för Bohuslän Big Band, signerade Jörg Achim Keller, förenar 
två epoker på ett sätt som kanske ingen kunnat tänka sig. Är 
det möjligt? Svaret är naturligtvis att med Nils Landgren som 
sångare och instrumentalist och med ett av våra allra förnämsta 
storband Bohuslän Big Band kan det inte sluta i annat än 
musikalisk succé.
Entré: 240 kr med Kuriren-PLUS eller Folket-PLUS.
Medlem i EJK: 250 kr. Övriga: 300 kr.



Medarrangörer: Eskilstuna-Kuriren, Folket och SparbanksStiftelsen 
Rekarne i samarbete med Vara Konserthus.
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.

Fredag 26 oktober kl 16.00 – Josef’s House of Blues
LASSES FREDAGSSTUK
• Emmas Trio med mjukjazz
• Eskilstuna-Kurirens Patrik Uhlman apropå ingenting
• Add 9 – fem skönsjungande yngre män
Entré: 100 kr för medlem i EJK eller Tontroll. Övriga 120 kr. 
Arrangör: Lasse Müller i samarbete med Josef’s, EJK och Tontroll.
Matgäster bokar bord via tel 016 – 12 34 60 / Josef’s House of Blues.

Onsdag 31 oktober kl 19.30 – Contrast
HAYATI KAFE med KVINTETT – ”THE CROONER”
UTSÅLT 2007 – Ska det bli utsålt igen? Sångaren Hayati Kafe 
fi rar i år hela 50 år som artist i Sverige. Han har ju gjort sig 
känd som The Crooner och för sina hyllningar till bland andra 
Frank Sinatra, Nat King Cole, Tony Bennet och Fred Astaire. 
Det handlar alltså till stor del om musik ur The Great American 
Songbook. Till sin jubileumsturné har Hayati Kafe lyckats knyta 
några av våra förnämsta jazzmusiker och de är Johan Setterlind 
– trumpet, Nisse Sandström – tenorsax, Carl-Fredrik Orrje – 
piano, Kenji Rabson – bas och Jesper Kviberg – trummor.
Entré: 150 kr för medlem i EJK. Övriga: 180 kr.

Onsdag 7 november kl 19.30 – Contrast
ERIC ALEXANDER – VINCENT HERRING 
QUINTET featuring HAROLD MABERN
”In the Spirit of Coltrane and Cannonball”
År 1959 blev skivan The Cannonball Adderly Quintet in Chicago 
en del av jazzhistorien. Mot bakgrund av den skivinspelningen 
är High Note på väg att släppa albumet med en livekonsert 
med Vincent Herring och Eric Alexander från Smoke i New York 
med titeln Friendly Fire. Vi har lyckats kontraktera dem under 
deras Europaturné featuring pianolegenden Harold Mabern. 
Alltså idel världsartister på Contrasts scen den här kvällen med 
Eric Alexander – tenorsax, Vincent Herring – altsax, Harold 
Mabern – piano, Joris Teepe – bas och Joris Dudli – trummor. 
Entré: 120 kr för medlem i EJK. Övriga: 150 kr.

Onsdag 14 november kl 19.30 – Contrast
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som 
ikväll består av Johan Lewin – saxofon, Rasmus Thomsen – 
piano, Dan Jisei – 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 16 november kl 20.00 – Lokomotivet
MAGNUS CARLSON & THE MOON RAY QUINTET
En av Sveriges mest hyllade röster, Weeping Willows-sångaren 
Magnus Carlson, med några av landets bästa jazzmusiker i The 

Moon Ray Quintet. Bandet gör sina egna versioner av låtar från 
Nick Cave, Nick Drake, The Pogues, Echo and the Bunnymen, 
Chuck Jackson, Thom Yorke, Nina Simone med fl era. På scenen: 
Magnus Carlson – sång, Goran Kajfes – trumpet, Per ”Rusk-
träsk” Johansson – saxofon, Carl Bagge – piano, Peter Forss 
– bas och Lars Skoglund – trummor.
Entré: 190 kr för medlem i EJK. Övriga: 240 kr.
Medarrangör: SparbanksStiftelsen Rekarne i samarbete med Scen-
konst Sörmland. — 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 17 november kl 18.00 – Kulturhus Tandla Skola
NOSTALGIDANS till SUCCÉORKESTERN ASTORIA
Varför ändra på ett vinnande koncept! Ni som missade förra 
årets dans till Astoria får nu en ny chans! Kl 18-19 äter vi till-
sammans den medhavda maten och drycken. Sedan blir det 
dansa av till kl 22.30. Kaffe och kaka fi nns att köpa i pausen. 
Otroligt svängig musik med det lilla storbandet Astoria!
Entré: Frivillig entrégåva.
För bokning och info: www.tandlaskola.se eller tel 0736 – 40 71 73.
Arrangör: Tandla Skolas vänner i samarbete med EJK.

Söndag 18 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!

Fredag 23 november kl 16.00 – Josef’s House of Blues
LASSES FREDAGSSTUK
• MYRA, som efter en spelning på Gästis fi ck EKurien att skriva 

att de var gåshudsframkallande
• Martin Roos om Eskilstuna framöver
• Tre med Tuba spelar tidig klassisk jazz
Entré: 100 kr för medlem i EJK eller Tontroll. Övriga 120 kr. 
Arrangör: Lasse Müller i samarbete med Josef’s, EJK och Tontroll.
Matgäster bokar bord via tel 016 – 12 34 60 / Josef’s House of Blues.

Onsdag 28 november kl 19.30 – Contrast
KATHY MORROW
med KJELL FERNSTRÖM KVARTETT
Amerikanska sångerskan Kathy Morrow kommer äntligen åter 
på besök i Sverige och Eskilstuna, där publiken föll för hennes 
sång och pianospel senast. Kathys sång har en stark och över-
tygande rytmisk och melodisk känsla och hon väljer att bjuda 
på standards ur The Great American Songbook. Kvartetten består 
av Kalle Lundborg – saxofon, Kjell Fernström – piano, Arne 
Wilhelmsson – kontrabas och Jesper Kviberg – trummor.
Entré: 150 kr för medlem i EJK. Övriga 180 kr.
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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 1992 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 5 december kl 19.30 – Contrast
JOEY CALDERAZZO – JEFF ”TAIN” WATTS 

HÅKAN BROSTRÖM – MARTIN SJÖSTEDT
Två amerikanska och två svenska världsstjärnor på scenen! 
Konserten är ett resultat av ett framgångsrikt samarbete mellan 
saxofonisten Håkan Broström och den välkände pianisten Joey 
Calderazzo. Tillsammans med basisten Martin Sjöstedt och 
trumslagaren Daniel Fredriksson gavs skivan Refraction ut 2010 
och hyllades av en samstämmig kritikerkår som en av årets 
främsta skivor. Som en naturlig fortsättning ansluter nu en av 
världens mest namnkunniga jazzmusiker och trumslagare Jeff 
”Tain” Watts för en helt unik turné i Europa. Repertoaren är 
standardlåtar och originalkompositioner av medlemmarna.
Entré: 150 kr för medlem i EJK. Övriga 180 kr.

Fredag 7 december kl 16.00 – Josef’s House of Blues
LASSES FREDAGSSTUK
• Sångerskan Karin Sjöberg och gitarristen Dan Göransson 

– från jazz och blues till nya radiohits
• Utdelning av ungdomsstipendiet ”Josef’s Julklapp”
• Saqwerty – prisbelönt trio i Musik Direkts riksfi nal
Entré: 100 kr för medlem i EJK eller Tontroll. Övriga 120 kr. 
Arrangör: Lasse Müller i samarbete med Josef’s, EJK och Tontroll.
Matgäster bokar bord via tel 016 – 12 34 60 / Josef’s House of Blues.

Lördag 22 dec kl 15 & 19 – Kulturhus Tandla Skola
JULFRID – LINA ADOLPHSON med KOMP 
och FAMILJEN SJÖNNEBY
Julkonsert med värme och närhet där ny julmusik blandas med 
traditionella julsånger. Vi får höra Lina Adolphson – sång, Bror 
Engström – piano, Jörgen Paulsson – sax samt Inga-Lill, Elin, 
Amalia och Ola Sjönneby.
Entré: Frivillig entrégåva.
För bokning och info: www.tandlaskola.se eller tel 0736 – 40 71 73.
Arrangör: Tandla Skolas vänner i samarbete med EJK.


