
Program
Våren
2015 

Allbotorget 6
Alvesta

www.alvestajazzoblues.se

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:

E-mail: alvestajazzoblues@gmail.com 

Vid förfrågningar om att hyra klubblokalen:

alfpetersson@telia.com   070-309 17 68

Arrangerar konsertkvällarna i samarbete med bl a

Li
n

d
st

rö
m

s 
Tr

yc
ke

ri,
 A

lv
e

st
a

 1
5-

01
47



Alvesta, Allbotorget 6

Våren 2014
Kl. 20.00 – 00.30

Lördag den 28/2 Teresa Indebetou Band
Teresa Indebetou – piano, Jenny Kristoffersson – kontrabas, Martina Almgren – trummor

Gör följande matematiska övning:
Utgå från Teresas lätta och läckra pianoanslag, addera därtill fylliga toner från Jennys bas samt Martinas 
lyhört drivande trumspel. Summa: högklassig pianotrio i den nordiska, lyriska traditionen som framför original-
kompositioner med skilda infl uenser.
http://www.teresaindebetouband.se/

Lördag den 21/3 Doglife
Anna Högberg – saxofon, Finn Loxbo – elbas, Mårten Magnefors – trummor 

En av de friskaste saxofonvindarna i Jazz-Sverige är utan tvekan Anna Högberg. Ni som hörde henne med 
Se & Hör häromåret förstår vad vi menar. Nu gästar hon Alvesta igen tillsammans med basisten Finn Loxbo 
och trumslagaren Mårten Magnefors i trion Doglife där energisk och utåtriktad improvisationsmusik står på 
schemat. ”Västkustjazz” - fast inte som på femtiotalet! 
http://doglife414.wix.com/doglife 

Lördag den 28/3 Malin Wättring 4
Malin Wättring – saxofoner, Naoko Sakata – piano, Donovan von Martens – kontrabas, Anna Lund – trummor

En del av er minns säkert duon Salikon som gjorde en förbandsspelning på vår klubb för ett antal år sedan. 
Den ena halvan i denna duo utgjordes av sångerskan Hanna Shermis, den andra av saxofonisten Malin Wätt-
ring. Sedan dess har mycket hänt: Malin har utbildat sig på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och 
sedan etablerat sig i band som Attack!, Fire! Orchestra, Flocken samt inte minst med en oktett och en kvartett 
i eget namn. Den sistnämnda gruppen gästar nu Alvesta. Musikens utgångspunkt är Malins kompositioner 
men det fi nns inga gränser för vart den kan ta vägen. Vi ser så klart fram emot detta återhörande!
https://soundcloud.com/maoliiin 

Lördag den 25/4 Nuaia
Sofi e Norling – sång, Mika Forsling – gitarr &  elektronik, Michala Östergaard-Nielsen – Trummor & slagverk

I Nuaias fräscha, samtida musik mixas infl uenser från popmusik, jazz och elektroniska tongångar till ett eget 
uttryck där spännande gitarrklanger, starkt rytmiskt trumspel och uttrycksfull röst möts. Alvesta är första anhal-
ten på en releaseturné under vilken trions andra skiva släpps.  
http://www.nuaia.se/ 

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