
Lördag 19 januar i kl 20.30-24.00
– Josef’s House of Blues

DANSPARTY
med BENGT BAILEY and NO COMENTS
Eskilstunas stolthet inom storbandsswingen, Bengt Bailey and 
No Coments (18 musiker) med vokalissan Tess Andersson, 
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: 150 kr för medlem i EJK. Övriga 180 kr. Gäller ståplats.
Förköp hos Quicken och Josef’s House of Blues.
Huvudarr.: Bengt Bailey and No Coments (advokat@qvigstad.se).
Restaurangen öppen för mat från kl 18.30. Boka bord 016-12 34 60.

Onsdag 23 januar i kl 19.30 – Contras t
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som 
ikväll består av David Ehrlin – saxofon, Jan Elvi – gitarr, Stefan 
Käck – kontrabas och Mattias Borgh – trummor.
Kontaktperson är David Ehrlin på telefon 0703-67 17 30.
Medarrangör: Eskilstuna Musikskola.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!

Fre 25 jan kl 16.30 – Josef’s House of Blues
LASSES FREDAGSSTUK
• JBS – Cornelis och annat bra
• Jivara Yousef om London OS 2012
• Hot ’n’ Blue med fötterna i New Orleans
Entré: 120 kr för medlem i EJK eller Tontroll. Övriga: 140 kr.
Arrangör: Lasse Müller i samarbete med Josef’s, EJK och Tontroll.
Matgäster (från kl 15.30) bokar bord via tel 016-12 34 60.

Lördag 2 februar i kl 20.00 – Konser thallen
ROGER PONTARE sjunger FRANK SINATRA
med SANDVIKEN BIG BAND
Äntligen! På mångas begäran kommer Roger Pontare nu till-
baka för att sjunga Frank Sinatras repertoar med Sandviken 
Big Band – ett av landets förnämsta storband. UTSÅLT överallt 
där man drar fram! Succékombinationen Roger Pontare/
Sandviken Big Band resulterade 1995 i en CD – ”Sinatrafi ed”, 
som sålts i ett för jazzplattor ovanligt stort antal sedan dess. 
Entré: 240 kr med Kuriren-PLUS.
Medlem i EJK: 250 kr. Övriga: 300 kr.
Medarr.: Eskilstuna-Kuriren och SparbanksStiftelsen Rekarne.
OBS! Konserthallen. Två set med paus.

Onsdag 6 februar i kl 19.30 – Contras t
GOOD MORNING BLUES med CLAES JANSON
UTSÅLT våren 2009! Äntligen tillbaka! Vi bjuds på bluesbase-
rad musik och en repertoar med utfl ykter 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 
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 samt Claes Janson – sång och gitarr.
Entré: 150 kr för medlem i EJK. Övriga 180 kr. 

Onsdag 13 februar i kl 19.30 – Contras t
GUNNAR LIDBERG SWING QUARTET
Gunnar Lidberg har i hela sitt musikaliska liv hört hemma i 
kategorin högsta världsklass på fi ol. Det är lätt att ta till jäm-
förelsen med Gunnar Lidbergs gode vän och instrumentkollega 
Svend Asmussen, när man ska prata om ungdomligt sinne, när 
fi olen är på plats och scenen är intagen. I sin Swing Quartet 
omger sig Gunnar Lidberg med Bertil Fernqvist – solo- och 
kompgitarr, Arne Wilhelmsson – bas och Björn Sjödin – trum-
mor. Och naturligtvis är därtill en stor del av den presenterade 
musiken hämtad från den franska hotkvintetten, där Django 
Reinhardt och Stéphane Grappelli var de tongivande musikerna.
Entré: 120 kr för medlem i EJK. Övriga 150 kr. 

Onsdag 20 februar i kl 19.30 – Contras t
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som 
ikväll består av Adrian Holmström – saxofon, Johannes  Rytzler 
– piano, Martin Uhle – bas och Lenne Lehtonen – trummor.
Kontaktperson är David Ehrlin på telefon 0703-67 17 30.
Medarrangör: Eskilstuna Musikskola.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!

Fre 22 feb kl 16.30 – Josef’s House of Blues
LASSES FREDAGSSTUK
• Tjejkören Chick Flick
• Scenkonst Sörmlands Maria Weisby 
   om det världsunika utbudet av musik och teater
• Kvart i Ett – Gästspel från bygden
Entré: 120 kr för medlem i EJK eller Tontroll. Övriga: 140 kr.
Arrangör: Lasse Müller i samarbete med Josef´s, EJK och Tontroll.
Matgäster (från kl 15.30) bokar bord via tel 016-12 34 60.

Fredag 1 mars kl 20.00 – Lokomotive t
CLAS YNGSTRÖM & BIG TEX THREE
”Yngström + Dylan = Sant”
Gitarristen och bluessångaren Clas Yngström och rocklegenden 
Bob Dylan – går de storheterna att kombinera? Javisst, alldeles 
utmärkt. Den rosade skivan Mr Bobs Blue Devils har nyligen 
släppts av Clas Yngström & Big Tex Three. Albumet har tolv 
bluesiga spår, alla signerade Bob Dylan. Bandet har plockat fram 
låtar från olika tidpunkter i Dylans långa karriär – från de tidiga 
Outlaw Blues och Pledging My Time till våra dagars Jolene. De 
bjuder oss på rak och okomplicerad blues. Clas Yngström 
kommer med Big Tex Three. vilket betyder Janne Paltman – 
klaviatur, Berra Pettersson – bas och Stoffe  Sundlöf – trummor. 
Entré: 190 för medlem i EJK. Övriga: 220 kr.
Medarrangör: SparbanksStiftelsen Rekarne.
OBS! Lokomotivet. Två set med paus.
Restaurang P-2 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 före konsert och i pausen.

Lördag 2 mars kl 15.00 – Contras t
BJÖRN GEDDA och EMMAS TRIO
Skådespelaren Björn Gedda läser texter av Thomas Tranströ-
mer, Göran Greider, Eeva Kilpi, Claes Andersson, Edith Söder-
gran, Hanna Hallgren, Gunnar Ekelöf och Tage Danielsson 
tillsammans med den hos Eskilstuna-publiken så bekanta och 
populära Emmas Trio. Senast hörde vi trion i ett bejublat 
framträdande i samband med pianisten Bengt Hallbergs kon-
sert i Konserthallen. Här bjuds vi på det bästa man kan tänka 
sig, när det gäller kammarjazz. I trion hör och ser vi Emma-
Karin Maurin – sång och fl öjt, Anders Andersson – vibrafon 
och piano samt Adam Nätt – kontrabas.
Entré: 120 kr för medlem i EJK. Övriga 150 kr.
Arrangör: Björn Gedda Inc. i samarbete med EJK.
Två set med paus. Öppet kafé.

Onsdag 6 mars kl 19.30 – Contras t
SWINGSTERS
Swingsters blandar, sedan fl era decennier, jazz och Rhythm 
’n’ Blues från New Orleans med biguine, calypso, mazurka 
och ska från Västindien. Det krävs en viss självövervinnelse 
för att sitta still när de spelar… Let the Good Times Roll! 
I bandet hör och ser vi Bob McAllister – trombon, bensinfat, 
sång, Christer ”Cacka” Ekhé – trumpet, klarinett, saxofoner, 
sång, slagverk, Thord Larsson – saxofon, klarinett, Christer 
Wijkström – banjo, Nils ”Kulan” Rehman – bas, sång, Göran 
Schultz – piano, sång samt Krister Ohlson – trummor.
Entré: 150 kr för medlem i EJK. Övriga 180 kr.

Onsdag 13 mars kl 19.30 – Contras t
BERTIL ”JONAS” JONASSON och JAN ALLAN 
med KJELL ÖHMANS TRIO
Med anledning av ”Jonas” Jonassons senaste skiva Jonas Plays 
Gullin kan vi förvänta oss musik hämtad från Lasse Gullins 
repertoar. Dessutom lär vi få höra en hel del standardlåtar ur 
The Great American Songbook. Den här kvällen bjuds vi på musik 
med några av våra allra förnämsta svenska jazzmusiker och 
de är Jan Allan – trumpet, Bertil ”Jonas” Jonasson – saxofo-
ner, Kjell Öhman – piano, Hans Backenroth – bas och Johan 
Löfcrantz Ramsay – trummor.
Entré: 150 kr för medlem i EJK. Övriga 180 kr.

Lör 16 mars kl 19.00 – Kul turhus Tandla Skola
FRÖDING, FERLIN och FRÖKEN FRÄKEN 
& HOWLING DALE
Fröding, Ferlin och Fröken Fräken
Värmlänningarna Niclas Ericson, sång och dragspel, och Ola 
Sjönneby, sång och kontrabas, samt sörmlänningen Nils-Åke 
Pettersson, klarinett, bjuder på en minnesvärd musikalisk 
upplevelse av Värmland. Med humor, värme och musikalitet 
tecknar de en personlig bild av det folkkära landskapet. Till 
sin hjälp tar de Gustaf Fröding och Nils Ferlin samt musik 
och artister, som förknippas med Värmland. Tänkvärda sånger 
blandas med äkta värmlandshistorier, dikter och musik. 
 – Paus – 

Howling Dale and the Hound Dogs
Kvalifi cerat tung gung med Eskilstunas rutinerade bluesrävar. 
Egna tolkningar av klassiska blueslåtar och skön soul blandas 
med eget material. På scenen hör och ser vi Tobbe Dahl – sång 
och munspel, Anders Häggblom – gitarr och sång, Robert 
Klauninger – klaviatur och kör, Björn G Eriksson – bas och 
John Skagerlind – trummor.
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 20 mars kl 19.30 – Contras t
ELISABETH KONTOMANOU QUINTET
En världsartist – sångerskan Elisabeth Kontomanou – har vi 
nöjet att presentera på vår scen. Hon är född och uppvuxen i 
Frankrike. Därefter har hon sedan 1995 under tio år bott i New 
York och sjungit med bland andra John Scofi eld, Michel 
Le grand, Mike Stern och Toots Thielemans. Hon är Grammy-
belönad i Frankrike och nu sedan några år tillbaka bosatt i 
Sverige. Vi får höra standardlåtar, ”The Great American Song-
book”, Billie Holidays musik, blues, lite gospel och även några 
original. Till den här konserten har Elisabeth som musikaliskt 
sällskap valt Gustav Karlström – piano och sång, Joey 
 Belmondo – gitarr och sång, Kristian Lind – bas och Chris 
Montgomery – trummor. 
Entré: 150 kr för medlem i EJK. Övriga 180 kr.
Arrangeras i samarbete med Scenkonst Sörmland.

Fre 22 mars kl 16.30 – Josef’s House of Blues
LASSES FREDAGSSTUK
• Lilla Storbandet – nästan storbandsjazz
• Grabbarna – 2 grabbar, 2 ackord, ja kanske 3
Entré: 120 kr för medlem i EJK eller Tontroll. Övriga: 140 kr.
Arrangör: Lasse Müller i samarbete med Josef’s, EJK och Tontroll.
Matgäster (från kl 15.30) bokar bord via tel 016-12 34 60.

Onsdag 27 mars kl 18.00 – Contras t
ÅRSMÖTE – ESKILSTUNA JAZZKLUBB
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Onsdag 27 mars kl 19.30 – Contras t
JAM-KVÄLL
Ta med ditt instrument och jamma med vårt husband, som 
ikväll består av Niclas Ericson – trumpet, Rasmus H Thomsen 
– piano, Dan Jisei – bas och Anders Andersson – trummor.
Kontaktperson är David Ehrlin på telefon 0703- 67 17 30.
Medarrangör: Eskilstuna Musikskola.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!

Du har väl inte missat 
att förköpa biljetter 
till konserterna med 
Rigmor Gustafsson 
den 12 april och Lena 
Endre den 3 maj?
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Onsdag 3 apr il kl 19.30 – Contras t
ULF ADÅKER / KRISTER ANDERSSON 
KVINTETT med ”LE JAZZ COOL”
En briljant trumpetare tillsammans med en av världens främ-
sta klarinettister, här på tenorsax, med en pianotrio med några 
av landets förnämsta unga instrumentalister bakom sig – vad 
mera kan man begära? Repertoaren har sina rötter i 50- och 
60-talsjazzen. Vid deras konsert i Strängnäs nyligen gjorde de 
succé med dels standardlåtar som My One And Only Love och 
Someone To Watch Over Me, dels melodier av Taube och Miles 
Davis samt Thore Ehrlings En Månskenspromenad. Vi bjuds 
jazzmusik av högsta kvalité med Ulf Adåker – trumpet, Eskils-
tunasonen Krister Andersson – tenorsax, Daniel Tilling – 
piano, Kristian Lind – bas samt Calle Rasmusson – trummor.
Entré: 120 kr för medlem i EJK. Övriga 150 kr.

Fredag 12 apr il kl 20.00 – Lokomotive t
RIGMOR GUSTAFSSON och CÆCILIE NORBY
med BOHUSLÄN BIG BAND
Denna magiska kväll gästas vi av två av Europas allra främsta 
jazzsångerskor, som backas upp av ett av landets bästa storband. 
I ett storslaget TV-program nyligen presenterades de som de 
stora jazzdivorna från Sverige och Danmark. Bered dig på att 
bli fängslad och förtrollad genom att lyssna på Cæcilie Norby, 
vars inlevelse och närvaro, samt inte minst hennes oerhört 
breda register, är imponerande. Tillsammans med vår egen 
Rigmor Gustafsson, känd och älskad för sin lysande röst och 
sin förmåga att uttrycka sig i de mest varierande sammanhang, 
ger de båda sångerskorna oss ett härligt möte, som inte kommer 
att lämna någon oberörd.
Entré: 240 kr med Kuriren-PLUS. Medlem i EJK / Tontroll: 250 kr. 
Övriga: 300 kr.
Medarrangörer: SparbanksStiftelsen Rekarne, Eskilstuna-Kuriren 
i samarbete med Vara Konserthus.
OBS! Lokomotivet. Två set med paus.
Restaurang P-2 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 före konsert och i pausen.

Fre 19 apr il kl 16.30 – Josef’s House of Blues
LASSES FREDAGSSTUK
• Forever young and beautiful – popjazz
• Cabaret – Succémusikalen kommer…
• Casablanca Big Band
Entré: 120 kr för medlem i EJK eller Tontroll. Övriga: 140 kr.
Arrangör: Lasse Müller i samarbete med Josef’s, EJK och Tontroll.
Matgäster (från kl 15.30) bokar bord via tel 016-12 34 60.

Lör 20 apr il kl 19.00 – Kul turhus Tandla Skola
TANGO TWIST & SWING CLUB
Trion Tango Twist
Trion Tango Twist har tagit sig an gamla och nya favoriter som 
Fritiof och Carmencita, Oblivion och La Paloma och annat, som 
framförs med värme, elegans och humor. Glödande argentinsk 
passion kombineras med fi nsk patos, tysk humor, italiensk fl ört, 

nordisk nostalgi och orientaliska överraskningar. Tango Twist 
består av Ingvild Storhaug – sång och melodika, Tove Törngren 
– cello och Marita Igelkjøn – piano och dragspel. 
 – Paus – 
Swing Club
En svensk kvartett i den franska hotkvintettens anda. De spelar 
så kallad ”gypsy jazz”, som uppfanns av gitarristen Django 
Reinhardt och violinisten Stephane Grappelli på 1930-talet. 
Det handlar om väldigt svängig och melodiös jazz. Swing Club 
består av Patrik Åström – fi ol, Max Brandt – gitarr, Håkan 
Karlsson – gitarr och Marcus Lund – kontrabas.
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 24 apr il kl 19.30 – Contras t
PETER LIND and the CABARET BAND
”Louis Armstrong i våra hjärtan”
Detta är ett hyllningsprogram om och till den störste av dem 
alla – Louis Armstrong – som var aktuell ända från 1920-talet 
till sin död 1974. Från jazzens barndom och ända in i den 
moderna schlager- och popvärlden. Från West End Blues till 
Hello Dolly och Mack the Knife. Den musikaliska föreställningen 
framförs av Peter Lind and the Cabaret Band, som består av 
Peter Lind – trumpet, Mats Josephson – trombon, John 
Högman – saxofon och klarinett, Claes-Göran Skoglund – 
piano, Kjell Grundström – bas och tuba samt Björn Sjödin 
– trummor.
Entré: 150 kr för medlem i EJK. Övriga 180 kr.

Söndag 28 apr il kl 16.00 – Contras t
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 Musik-
skolans storband, Casablanca Big Band, som spelar fusion och 
jazz med ungdomlig intensitet och glöd.
Medarrangör: Eskilstuna Musikskola.
Fri entré – Öppet kafé – All publik välkommen!

Fredag 3 maj kl 20.00 – Konser thallen
LENA ENDRE och SVANTE THURESSON
med CLAES CRONA KVARTETT
Lena Endre är en av Sveriges populäraste skådespelerskor – 
ständigt aktuell i nya fi lmprojekt. Hon har stora roller i TV-
serierna Wallander och Millennium och är en av Dramatens 
mest lysande stjärnor. När Lena och Svante träffades förra året 
hemma hos trumslagaren Peter Johannesson började de prata 
musik och Lena, som har sjungit en hel del tidigare, föreslog 
att de tillsammans skulle göra svenska texter och började titta 
på våra stora inhemska musikskatter av och med Olle Adolph-
son, Monica Zetterlund, Cornelis Vreeswijk, Povel Ramel med 
fl era. Resultatet blev det, som vi kommer att få höra under 
denna konsert, och bland annat även Kristallen Den Fina i en 
helt ny tappning. Svante Thuresson behöver egentligen ingen 
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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 1993 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

närmare presentation. ”Sveriges Bäste Jazzsångare” med en 
stor repertoar. Pianisten Claes Crona har spelat och spelar med 
idel kända artister som Toots Thielemans, Georgie Fame, Lill 
Lindfors och Putte Wickman. Bakom sångarna får vi också 
höra fantastiska ”kompmusiker” som Dan Berglund – bas, 
Johan Carlberg – gitarr samt Peter Johannesson – trummor. 
Entré: 220 kr för medlem i EJK. Övriga: 250 kr.
Medarrangör: SparbanksStiftelsen Rekarne.
OBS! Konserthallen. Två set med paus. 

Lör 18 maj kl 19.00 – Kul turhus Tandla Skola
SPECTROSCOPE & F.O.G.
Spectroscope
Trion Spectroscope bygger sin musik kring Oscar Manders 
helt unika gitarr- och basspel. Sitt fl yhänta gitarrspel komplet-
terar han med att samtidigt spela bas med hjälp av ett pedal-
system, som vanligen används till orglar. Musiken har sin 
grund i ”progressive music” och när Frida Herchenröthers 
sång tillkommer får den drag av melodisk pop. Musikerna är 
Frida Herchenröther – sång, Oscar Mander – gitarr och bas 
samt Jan Mårtensson – trummor.
 – Paus – 
F.O.G.
Låt dig ryckas med i de dansvänliga och svängiga rytmerna 
rån Eskilstunas senaste och svängigaste orkester Friends Of 
Groove. De är det instrumentala och moderna svaret på James 
Brown och Earth Wind and Fire. Missa inte tillfället att dela 
energin och glädjen med musikerna i F.O.G. som består av Ola 
Sjönneby – trumpet, Dan Göransson – gitarr, Daniel Karlsson 
– klaviatur Dan Jisei – bas och Lenne Lehtonen – trummor.
Entré: Frivillig entrégåva.
För bokning och info: www.tandlaskola.se eller tel 0736-40 71 73.
Arrangör: Tandla Skolas Vänner i samarbete med EJK.


