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15.00

Myra
Lova Dahl Barre, elbas, gitarr, sång • Ingrid Stenlund, tvär-
fl öjt, ukulele, sång • Elias Lindholm, trombon.
MYRA deltog som duo i sommarens bluesfestival på Gästis och 
fi ck många inbitna bluesälskare att plocka ur öronpropparna och 
lyssna. Deras musik har inslag av jazz, blues, folkmusik och vis-
pop. Den kan vidare beskrivas som avskalad och karakteriseras av 
stämsång kombinerat med blåsstämmor och bas.

16.00

SAQWERTY
Vera Almgren, klaviatur, sång • Linnéa Eriksson, elbas, 
gitarr, sång • Jack Almgren, trummor.
SAQWERTY är en färgstark trio med scenisk utstrålning och posi-
tiv energi. Bandet spelar egna kompositioner av varierande mu-
sikalisk tillhörighet, med inriktning mot experimentell pop/rock. 
I årets fi nal av Musik Direkt – Sveriges bredaste musiktävling för 
ungdomar – fi ck bandet en framskjuten placering. I juryns moti-
vering står det: ”Med stor musikalitet, galen scenshow och när-
varo. Ni tar oss med på en fartfylld utfl ykt bland drömmar och 
regnbågar.”

17.00

Consoul
Malin Jörtsö Larsson, sång • Mårten Korkman, kontrabas 
• Göran Östling, tenorsax • John Jönsson, trummor • Hans 
von Eichwald, piano.
Som vanligt är det Kvicksund-tjejen, Malin Jörtsö Larsson, som 
står för det vokala inslaget i jazzbandet CONSOUL, som för övrigt 
har sin hemvist i Stockholm. Det kommer att bjudas på ”Jazz på 
Svenska” med kompositioner av Göran Östling samt mer eller 
mindre kända jazzlåtar, som Göran försett med svensk text.

18.00

Karl A.
Karl Apelmo, sång, gitarr.
Karl är en kille med många järn i elden. När han inte spelar med 
sin grupp Traveling eller eldar på sina medmusikanter i gruppen 
Jeremy Irons & the Ratgang Malibus, uppträder han gärna en-
sam. Han kommer att bjuda på ett experimentellt soloframföran-
de och musik med traditionella amerikanarötter. Det blir musik 
på både akustisk och elektrisk gitarr. 
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19.00

The Rhythm ’n’ Bop Orchestra
Alf Bybrant, trumpet • Bo Ehrenholm, gitarr • Dick Idestam-
Almquist, bas • Göran Östling, tenorsax • John Jönsson, 
trummor.
Bandet spelar företrädesvis jazzoriginal från femtio- och sextio-
talen, skrivna av Horace Silver, Benny Golson, Hank Mob ley, Lee 
Morgan, Wayne Shorter m.fl . Det blir låtar från post-bop, be-
bop, neobop, swing och latin uppblandat med evergreens ur den 
amerikanska sångskatten.

20.00

Emmas Trio
Emma-Karin Maurin, sång • Anders Andersson, piano, 
vibrafon • Adam Nätt, kontrabas.
EMMAS TRIO har en repertoar som består av jazz, pop, chanson 
och eget material. Trion har spelat på jazzklubbar, i kyrkor och 
konsertsalar. De har även samarbetat med Eskilstuna Symfonior-
kester, Eskilstuna Kammarorkester och många andra.

21.00

Karin & Dan
Karin Sjöberg, sång • Dan Göransson, gitarr.
Ännu en genuin Eskilstuna-grupp fortsätter kvällen. KARIN & 
DAN är en akustisk duo med en mycket bred repertoar som spän-
ner över allt från jazz till visa. Duon har jobbat ihop sedan 2010 
och vinner allt större lyssnarskaror. Vi kommer att bli bjudna på 
musik från The American Songbook, radiohits och kanske något 
eget alster.

22.00

Bengt Bailey and No Coments
Tess Andersson, sång • Anders Andersson, piano • Mattias 
Eriksson, trummor • Tomas Forman, bas • Mårten Söder-
berg, gitarr • Åsa Andersson, Kent Johnsson, Anders Ström-
berg, Peter von Heideken, trumpeter • David Arve, Marie 
Berghäll, Fredrik Brådd, tromboner • Åke Bjurstam Wejéus, 
Dennis Björnberg, altsaxofoner • Göran Malmkvist, bary-
tonsaxofon • Bengt Qvigstad, tenorsaxofon.
För två år sedan när BB&NC äntrade scenen på Contrast blev det 
så trångt att herrarna blev tvungna att ta av sig kavajerna för att få 
plats. I år består bandet endast av sexton medlemmar, så utrymme 
lär fi nnas. Ett säkert tips är ändå, att efter ett par nummer är kava-
jerna av! Det säger lite om vilken energi det här bandet utstrålar. 
Repertoaren består av swing, bossa samt en och annan funk- och 
populärlåt. Tyngdpunkten ligger på swing från 40- och 50-talen.

Entré: 100 kr. OBS! INGA KORT! Kontanter gäller för entré, mat och dryck!

Mat & dryck från
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