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Arrangerar konsertkvällarna i samarbete med bl a

Musik i Syd
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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–> 150 kr
student 100 kr

I avgiften ingår normal inträdesavgift till din första 
konsertkväll. Sätt in pengarna på bankgiro 238-3271
Studentrabatt mot uppvisad leg.: 50% av vuxeninträdesavgift.

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
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JAZZ & BLUESFören.
Alvesta

Alvesta, Allbotorget 6 

hösten 2011
Kl. 20.00 – 00.30

Gruppen gästade Alvesta 2007 och vi är stolta över att nu ha
fått hit dem igen. Sedan senaste besöket har gruppen släppt
sin andra cd, ”Deep blue sea”. Musiken för tankarna till Miles
Davis' ”Live Evil”-period och blandar jazz, improvisation och
elektronik. ”Det är musik som antingen tar form på scenen eller
så är det gemensamma idéer som vi finslipat och förädlat till-

sammans innan.”(HS). Oavsett vilket finns här både det
groove-baserade och det som bygger på mer svävande,
klangliga element. 
http://web.comhem.se/pianoforte/priming.html 
http://www.myspace.com/primingorchestra

Lördag 10/9 Priming Orchestra  
Harald Svensson, keyboards, Staffan Svensson, trumpet, Johannes Lundberg, kontrabas, Chris Montgomery, trummor, 
Christoffer Berg, livesampling. 

Ljungkvists uttrycksfulla spel gör honom till en av landets främsta
och mest personliga saxofonister. Kvällens band  har sitt ur-
sprung  i trion Yun Kan 3 och har sedan utvecklats till både Yun
Kan 5 och 10. Kvintetten med den originella sättningen, fick
göra ”Jazz i Sverige”-skiva 2004 och 2005 valdes bandet till

årets jazzgrupp av SR. Samma år fick Ljungkvist utmärkelsen
årets jazzmusiker. Musiken växlar mellan skrivet och mer fritt
 improviserat material och kommer mestadels från Ljungkvists
penna. 
www.yunkan.se

Lördag 24/9 Yun Kan 5  
Fredrik Ljungkvist, saxofoner, klarinett, Per-Åke Holmlander, tuba, Klas Nevrin, piano, Mattias Welin, kontrabas, Jon Fält, trummor. 

Soul, pop, jazz, 60-talsjazzvals i ny modern förpackning; inga in-
fluenser verkar vara främmande för denna högst originella
grupp. På senaste skivan görs tex personliga tolkningar av
musik från Clint Eastwood-filmer, vilket ledde till en grammisno-
minering 2011. Spännande musikaliska stämningar byggs upp

och utgör underlag för de lysande solisterna Kajfes, ”Ruskträsk”
och Karlsson. En total beskrivning av ett band av den här kali-
bern låter sig inte göras på några få rader – måste upplevas
live!
www.oddjob.cd 

Lördag 1/10 Oddjob 
Goran Kajfes, trumpet, Per ”Ruskträsk” Johansson, altsax, Daniel Karlsson, piano, Peter Forss, bas, Magnus Öström trummor. 

Jazz med driv och sväng med rötterna i traditionen. Winther till-
hör den yngre generationen bland danska jazzmusiker, och
uppger sig ha inspirerats av världspianister som  McCoy Tyner,
Chick Corea och Keith Jarrett. När legendariska Jazzhus Mont-
martre återuppstod 2010  fick Winther tillsammans med sin trio
tillfälle att spela med saxofonlegenden Bill Evans. Efter det stod
det klart för dem att de ville utöka triosamarbetet med en

 saxofonist av internationellt snitt och valet föll på den norske
ekvilibristen Petter Wettre. Missa inte möjligheten att höra
denna skandinaviska konstellation!
www.petterwettre.com
http://connectiverecords.wordpress.com/artists/carl-winther 

Fredag 4/11 Carl Winther Trio feat. Petter Wettre 
Petter Wettre, saxofon, Carl Winther, piano, Johnny Åman, kontrabas, Anders Mogensen, trummor. 

Fyra personligheter, allt kan hända! Michala har tidigare besökt
oss med Nuaia, Kasper Tranberg med Hans Ulriks kvintett och
New Jungle Orchestra. Vi är mycket glada att gruppen dessu-
tom består av fransmannen Ducret, som är en av Europas mest
spännande gitarrister och Jörgensen, en av Norges främsta
trumpetare som bl.a. spelar med Marilyn Mazur i hennes trio.

http://www.myspace.com/michalaostergaard 
http://www.marcducret.com/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Per_J%C3%B8rgensen 
http://www.fiaskorecords.com/artists/tranberg.en.php 

Lördag 26/11  Östergaard Nielsen/Ducret/Jörgensen/Tranberg
Michala Östergaard Nielsen, trummor, slagverk, Marc Ducret, gitarr, Per Jörgensen, trumpet, röst, Kasper Tranberg, trumpet.

I vanlig ordning avslutas säsongen med lusseblues. Denna
gång har vi hämtat bandet från den djupa bluesmyllan i sö-
dern. Nej, det är inte Mississipideltat som man skull kunna tro,
utan snarare Bjurbäckdeltat i småländska Emmaboda. Med
sina kumpaner sprider Higgins spelglädje och genuin blues-
känsla och hans röst låter som ett glas Laphroaig smakar.
Räkna med tung, ösig blues!  Eller som en recensent skrev efter

en spelning i Värnamo: ”Det svängde om Gubbjävlarna! Det
svängde så in i H-te om Gubbjävlarna”.  
http://sv-se.facebook.com/pages/Higgins-The-
Lowdowns/208328312534511 
http://www.musikwebb.se/c/Higgins-The-Lowdowns/ 

Lördag 10/12 Lusseblues med Higgins & The Lowdowns
Jan ”Higgins” Gustavsson, sång & gitarr, Jan Johansson, bas, Henrik Cansund, trummor. 
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Konserterna arr. i samarbete med 
Musik i Syd
Kultur och Bibliotek, Alvesta
Statens Kulturråd
ABF
Café Saint Claire

Välkommen som medlem även du.

Obs!


