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Lördag den 21/9 Krister Jonsson Trio + Svante Henryson
Krister Jonsson, gitarr Dan Berglund, kontrabas Peter Danemo, trummor Svante Henryson, cello

Lång väntan är över!
Nu äntligen får vi chansen att höra cellisten Svante Henryson 
med Krister Jonssons förnämliga trio.
Klangupplevelser utöver det vanliga. Att dessutom i samma 
konsert få associationer till både Bach och Hendrix hör inte 

till vanligheterna. Missa inte!
http://www.kopasetic.se/AlbumPP.asp?id=667&lang=sv&-
title=krister-jonsson-trio-svante-henryson-waiting-for-atonesj-
ka

Lördag den 5/10 Tesla
Staffan Svensson, trumpet Owe Almgren, elbas Ebba Westerberg, slagverk

Med utgångspunkt i slagverkaren Ebba Westerbergs kom-
positioner formar gruppen ett musikflöde där lyhördhet och 

kammarmusikaliskt tonspråk utmärker sig.
http://www.mcv.se/tesla/

Lördag den 2/11 Jazz Bara
Mattias Welin, kontrabas, Örjan Hultén, saxofon, komposition, Petter Berndalen, slagverk, Linda Pettersson, sång

För att fira att Alvesta Jazz o Blues i år har funnits i 20 år er-
bjöd Mattias Welin, i Småland bosatt kontrabassist, bary-
tongitarrist och inspiratör, att sätta ihop en grupp som bjuder 
på musik med vid utblick och influenser från när och fjärran 
bl.a. balkan-, de arabiska- såväl som de nordiska länderna. 
Förutom Mattias består gruppen av saxofonisten och kom-
positören Örjan Hultén samt Petter Bandhagen, slagverkare 
som oftast hörs i folkmusikaliska sammanhang.

I en liten extra avdelning med småländska visor kommer 
också sångerskan Linda Pettersson att medverka.
Välkommen till premiär-och jubileumskonserten, som även 
är en del av Smålands Kulturfestival 2013.

Lördag den 23/11 Bobo Stenson Trio
Bobo Stenson, piano Anders Jormin, kontrabas Jon Fält, trummor

Bobo Stenson Trio tillhör inte bara eliten inom den svenska 
jazzvärlden utan även toppskiktet     internationellt. Få svens-
ka grupper är så högt respekterade utomlands som just den-
na. Trion har fått utmärkelsen Gyllene Skivan flera gånger, 
nu senast 2012 för skivan ”Indicum”. Även om du missade 
tv-konserten i naturen kan du nu uppleva dem ”in natura” 
här i Alvesta!

http://www.ecmrecords.com/Catalogue/
ECM/2200/2233.php?lvredir=712&cat=%2FArtists%2FSten-
son+Bobo+Trio+%23%23Bobo+Stenson+Trio&catid=0&docty-
pe=Catalogue&order=releasedate&rubchooser=901&ma-
inrubchooser=9 

Fredag (OBS!) den 13/12 Lusseblues med Karin Rudefelt & Doctor Blues
Karin Rudefelt, sång Lennart Olofsson, gitarr Peter Borgström, elbas Tobias Magnusson, trummor

Vad ska hända fredagen den 13:e? Ja, en sak är säker: det 
blir lusseblues!
Och med inga mindre än bluesdoktorerna blir det tryck i sa-
longen. Vi som har följt dem genom åren kan intyga att de 

har utvecklats till ett av landets bästa bluesband och de har 
medverkat till att förnya genren.
http://www.doctorblues.se/en 



Föreningen JAZZ & BLUES i Alvesta är en ideell förening 
av Jazz- och Blues-intresserade med huvudmålet att ge 
möjlighet för älskare av jazz och blues att få utlopp för 
sina musikaliska intressen på hemmaplan, samt att öka 
intresset och förståelsen för improviserad musik

Medlem blir du genom att betala årsavgiften:

0-15 år  gratis i sällskap med vuxen medlem
16-20 år  100 kr
vuxen 21 –> 200 kr
student  100 kr

I avgiften ingår normal inträdesavgift till din första 
konsertkväll. Sätt in pengarna på bankgiro 238-3271

Bussresor mellan Växjö och Alvesta, lördag:

Växjö 19.25 20.50
Alvesta 19.55 21.20

 Jvstn Jvstn Allbog. Allbog.
Alvesta 21.40 23.00 23.35 01.15
Växjö 22.10 23.20 00.05 01.45

VÄLKOMMEN!

Förfrågningar angående föreningen och arrangemang:

Föreningen JAZZ & BLUES i Alvesta
c/o Leo Nielsen
Lekarydsvägen 76
342 34 Alvesta
Tel. 0472-101 07
E-mail: leo.nielsen@telia.com

Arrangerar konsertkvällarna i samarbete med bl a
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