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Arrangerar konsertkvällarna i samarbete med bl a

Musik i Syd
Kultur och Bibliotek, Alvesta
Statens Kulturråd
ABF

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 80 kr
vuxen 21–> 130 kr
student 80 kr

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

Hemsida: www.alvestajazzoblues.se
eller gå in via www.oj-jazz.com 
och under ”jazzklubbar” markera Alvesta Jazz & Blues.

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

Cafékvällar i Alvesta våren 2010
Plats: No. 6 Allbotorget 6. Kl. 20.00 – 00.30

Denna nya skandinaviska kvintett ihopsatt av Hans Ulrik 
presenterar några av de starkaste namnen inom europeisk
jazz idag. Alla kompositioner är skrivna av Ulrik speciellt för
denna grupp och de individuella röster som här är samlade.
Ni kommer att få höra långa vackra, melodiska sträckor, fria

passager, mer exotiska färgningar såsom ragas m.m. Inspira-
tionskällorna är många: Burt Bacharach möter Carl Nielsen
möter John Coltrane… Resultatet blir till nutida skandinavisk
musik av högsta klass! 
www.nordjazz.com NORDIC JAZZ

OBS! Fredag 29/1 Nordjazz Hans Ulrik Quintet
Hans Ulrik, saxofon, Kasper Tranberg, trumpet, Eyvind Aarset, gitarr, Anders Jormin, kontrabas, Audun Kleive, trummor 

Gitarristen Calle Engström har tidigare gjort succé på klubben
med trion Eastside Soul, nu kommer han tillbaka med senaste
upplagan av Mönsterås Bluesband som startade redan 1974.
Otaliga är de berömda gästartister som MBB har spelat med

genom åren, och nuvarande besättning är bättre än 
någonsin!
www.myspace.com/monsterasbluesband 

BLUES

Lördag 20/2 Mönsterås Bluesband
Calle Engström, sång, gitarr, munspel, Mats Grönqvist, sång, gitarr, Peo Fahlström, sång, piano, orgel, Bosse Olsson, bas, 
Tommy Medner, trummor 

Tämligen ny konstellation, med nyinspelad CD, som spelar
mestadels originallåtar arrangerade för just den här sätt-
ningen med två tenorsaxar. Rapporter från en kväll på Glenn
Miller Café i kungliga huvudstaden i december lovar gott! 
Att Almqvist (björnen) och Nordmark (järven) tillsammans blir

Bjärv, är väl närmast självklart. Men hur låter en sådan sam-
mansmältning där även en Höper, en Danemo och till ytter-
mera visso en Nylander är ingredienser? Bjärvt! Om ni förstår
vad vi menar…
www.myspace.com/robertnordmarkquartet JAZZ

Lördag 27/3 The Bjärv Encounters
Karl-Martin Almqvist, tenorsax, Robert Nordmark, tenorsax, Peter Nylander, gitarr, Martin Höper, kontrabas, Peter Danemo, 
trummor   

Med utgångspunkt i finurliga kompositioner, oftast av Sven
Berggren och direktskrivna för Alea, framför denna välsam-
spelta grupp anmärkningsvärd musik, där kompositioner, 
ensemblespel med båda elektroniska och akustiska inslag

leder över i ofta makalösa akustiska soloinsatser. Inte minst
det svängiga underlaget från Lisbeth Diers trummor och 
Johannes Lundbergs bas sätter fart på känslorna.
www.myspace.com/aleasvenberggren MODERN JAZZ

Lördag 24/4 ALEA
Sven Berggren, trombon, laptop, Joakim Milder, saxofoner, Felix Martinz, vibrafon, marimba, Johannes Lundberg, kontrabas, m.m.,
Lisbeth Diers, percussion, röst 

Generationsmixad kvartett som bjuder på frisinnad musik
med glimten i ögat! Så här beskriver gruppen sig själva:
”Ett nervöst gammalt notställ kunde inte stå still, stötte en
kväll på tre styva tonfall av yngre modell. Krocken lockade till
lekar som ekar än idag – ömsom med fett ös, ömsom gene-
röst diskret, men aldrig utan vettlös lust till stundens infall samt

en eller annan trolldoms trall... Lyssna tyst med sans, ställ till
med yster dans, fall i trans, hugg tag i jazzens svans, var inte
njugg – kör till, gå vill, gör vad du vill... kalla det gärna ”glad-
jazz”...”
www.umlautrecords.com/kegesnö JAZZ M.M.

Lördag 8/5 KEGE SNÖ (Keijsaren Gripen efter Strid på Barnö)
Niklas Barnö, trumpet, Roland Keijser, saxofoner m.m., Joel Grip, kontrabas, Raymond Strid, trummor 
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Konserterna arr. i samarbete med 
Musik i Syd
Kultur och Bibliotek, Alvesta
Statens Kulturråd
ABF

Välkommen som medlem även du.

Duons båda medlemmar kommer ursprungligen från Sundsvall,
men den förnämliga jazzsångerskan Linda känner vi numera
som Alvestabo, och den högst personlige gitarristen Krister,
alltid lika efterlängtad gäst, är numera skåning. Denna duo

släppte för något år sedan en CD där standards ur den ame-
rikanska sångboken, visor m.m. framförs lagom respektfullt. En
intim, kammarmusikalisk afton stundar!
www.kopasetic.se/AlbumPP.asp?id=964 JAZZ/VISA

Lördag 10/4 Linda Pettersson Bratt & Krister Jonsson 
Linda Pettersson Bratt, sång, Krister Jonsson, gitarr


