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Jazz i Sörmland
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Entré: 100 kr. OBS! Kontanter gäller för entré! Kontanter/kort för mat och dryck!

Mat & dryck från:

F
I VAL

EST
30-årsjubileum
med olika spännande former av 
jazzmusik, framförd under 6 tim-
mar av mer eller mindre lokala 
musiker. Alltsammans till ackom-
panjemang av god mat och dryck!

17.00

DuoLA •
Duo Linnskog & Andersson

Leif Linnskog, sång, klarinett, sopran- och tenorsax
Anders Andersson, vibrafon, piano 

Musik i det lilla formatet framförd med stor känsla och musikalitet 
av två kända musikprofi ler. Under rubriken Från Bach till Ellington 
och lite annat… bjuds vi på en spännande blandning av klassisk 
musik, soft jazz, svensk visa, musik  i folkton och kanske en och 
annan överraskning.

18.15

”Le Jazz Cool” med
 Krister Andersson

Ulf Adåker, trumpet • Krister Andersson, tenorsax
Daniel Tilling, piano • Patrik Boman, bas • Rasmus Blixt, trummor

”Världsklass” skrev en imponerad recensent i Orkesterjournalen 
om eskilstunabördige Krister Anderssons tenorspel. Här återfi nns 
Krister tillsammans med den briljante trumpetaren Ulf Adåker 
och en trio med några av landets främsta unga instrumentalister 
– vad kan man mer begära?
Bandet hämtar musik och inspiration från 50- och 60-talsjazzen 
men håller dörrarna öppna för samtida uttryckssätt. Gruppen har 
fått lysande recensioner inte minst för senaste plattan: ”Skivan 
borde ha en given plats i en spisares hylla. Så bra är den med sitt 
upplägg med improvisationer som grabbar tag…”

19.30

SE-Quartet
Rasmus H Thomsen, piano • David Ehrlin, saxofoner
Adam Nätt, bas • Antti Ojala, trummor

Gruppen bildades 2007 och har gjort ca 70 spelningar runt om i 
Norden på jazzklubbar, i kulturhus och kyrkor. Repertoaren består 
av eget material som spänner från lyriskt och eftertänksamt till en-
ergiskt och svängigt. Senaste  skivan kom förra året och recensen-
terna lyfter fram ”spännande och välskrivna arrangemang tillsam-
mans med vackra och kraftfulla solon som får varje spår att lyfta”.

20.45

Cecilia Ringkvist med Blue Thrill
Cecilia Ringkvist, sång • Seppo Riutanheimo, gitarr
Alf Kling, sax • Jocke Ragnebro, bas • Per Ek, trummor

Bandet syns ofta på konserter och festivaler runt om i landet – 
då och då tillsammans med gitarristen och blueslegenden Clas 
Yngström. Melodiös, glad och dramatisk blues framförd med ge-
nuin känsla och spelglädje. Det är lätt att komma att tänka på 
Janis Joplin och Big Brother and the Holding Company. Cecilia fi ck 
stort internationellt erkännande i början av året, då hon som an-
dra svenska sångerska valdes in i Blues Hall of Fame.

22.00

Bengt Bailey and No Coments
Tess Andersson, sång • Åke Wejéus, Bo Neidenström, altsax • Bengt 
Qvigstad, Jonathan Thunell, tenorsax • Göran Malmkvist, barytonsax 
• Anders Strömberg, Åsa Andersson, Lars Franzon, Ingrid Lindfors, 
trumpet • Ulrika Asp, Marie Berghäll, Jonas Persson, trombon • 
Fredrik Brådd, bas trombon • Anders Andersson, piano • Jan Elvi, 
gitarr • Tomas Forsman, bas • Mattias Eriksson, trummor

Bengt Bailey and No Coments är ett storband med rötterna i 
swingen och med klassisk storbandssättning. När bandet änt rar 
scenen som kvällens sista programpunkt innebär det att varje kva-
dratmeter kommer att fyllas. Genom åren, som är ganska många 
vid det här laget, har orkestern haft egna konserter, konserter till-
sammans med gästartister, spelat till dans i mycket skiftande mil-
jöer och deltagit i karnevaler runt om i Mellansverige. Bandet har 
också besökt Norge, Finland och Tyskland. Repertoaren ikväll är 
som vanligt blandad – från känslosam ballad via swing till rivig 
latino.


