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Lördag den 9/2 Roland Keijser – Raymond Strid
Roland Keijser, saxofon m.m. Raymond Strid, trummor & slagverk

Naturligt, obesvärat musikflöde. Intensivt, lågmält, öppet. Ett 
tillhöres outsinligt förråd av melodier från världens alla hörn, 
inte minst från den svenska skattkammaren av folk- och 
spelmanslåtar, förmedlade via blås och slagverk. Några as-
sociationer kring duon som utgörs av två av vårt lands mest 

mångsidiga och högst respekterade improvisatörer.
http://www.umlautrecords.com/album/yellowbell 
http://www.soundofmusic.nu/recension/roland-keijser-ray-
mond-strid-yellow-bell

Lördag den 16/2 Elin Larsson Group
Elins Larsson, saxofon Kristian Persson, trombon Henrik Hallberg, gitarr Niklas Wennström, kontrabas Johan Käck, trummor

EL tilldelades SRP2:s utmärkelse ”årets nykomling” 2010. Året 
efter var det dags för hela gruppen att ta emot priset som 
”årets grupp”, alltså 2011! Elin är inne i en explosionsartad 
utveckling som en av landets mest spännande saxofonis-

ter av den yngre generationen, som vi har möjlighet att 
följa nu när gruppen är ute och presenterar sin tredje cd, 
”Growing up”.
http://elinlarssongroup.com/ 

Tisdagen den 26/2 kl. 19.00 Årsmöte i klubblokalen. Alla medlemmar är välkomna!

Lördag den 9/3 Jerry Bergonzi  med Winther/Åman/Mogensen
Jerry Bergonzi (US), tenorsax Carl Winther (DK), piano Johnny Åman (SE/FIN), kontrabas Anders Mogensen (DK), trummor

Den samspelta dansk-svensk-finska trion besöker oss igen, 
denna gång med saxofonlegenden Jerry Bergonzi som gäst. 
Trion har stor internationell erfarenhet och har redan gett 
ut en kritikerrosad cd tillsammans med JB. Denna följs upp 
med ytterligare en cd, inspelad december 2012, som ges ut i 
samband med denna turné.
 Bergonzi tillhör tenorsaxofonisternas världselit. Han är idag 
professor vid New England Conservatory of Music och är 

internationellt känd för sina improvisationsböcker. Han har 
turnerat med en rad internationella jazzartister som Mike 
Stern, Adam Nussbaum, Dave Brubeck och Joey Calde-
razzo. Jerry har av saxofonikonen Michael Brecker blivit 
omnämnd som världens bästa saxofonist! 
 http://www.jerrybergonzi.com/
http://www.challengerecords.com/product/1317197128 

Lördag den 23/3 Celestial Circle
Marilyn Mazur (DK), percussion & trummor Josefine Cronholm, sång John Taylor (UK), piano Anders Jormin, kontrabas

Marilyn Mazur och Anders Jormin tillhör de musiker som har 
stått för några av de största musikupplevelserna i klubbens 
historia, men det är första gången de står på vår scen tillsam-
mans när Marilyns mest internationella grupp nu gör ett ned-
slag i Alvesta. Här ryms bl.a. en sångerska med rötter i våra 

trakter: Josefine Cronholm, tidigare bosatt i Åseda, numera 
verksam i Köpenhamn. Engelske John Taylor betraktas av 
många musiker som ”pianisternas pianist” och har stått på 
vår önskelista i många år. Missa inte!
http://player.ecmrecords.com/mazur     

Lördag den 13/4 Jesper Zeuthen Plus
Jesper Zeuthen (DK), saxofon Kasper Tranberg (DK), trumpet Kristian Tangvik (NO), tuba Adam Pultz-Melbye (DK), kontrabas 
Thomas Praestgaard (DK), trummor

På sommarexkursion i Köpenhamn, otroligt nog sammanfal-
lande med jazzfestivalen, kom vi cyklande fram till ett med 
nyfikenhet belastat spelställe på Nörrebro. En folksamling 
samt intensivt ljudande toner från en saxofon bekräftade 
att vi hade kommit rätt. Med sin markanta melodik och 
sin säreget glödande saxton omfamnad av omedelbart, 

opolerat ensemblespel, skiljde sig JZ:s musikaliska uttryck 
från det mesta vi annars hörde. Vi blev sugna på att låta 
den småländska publiken få möjlighet att uppleva denna 
ensemble fast nu utvidgad till kvintett. Här är de, kom och 
upplev!
http://www.youtube.com/watch?v=7F34X4OVtgE 

Lördag den 27/4 Blueskväll (preliminärt). 
Se hemsida, Facebook och annons i dagspress för mer information.


