
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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Fören.
AlvestaJAZZ & BLUES

www.alvestajazzoblues.se

Alvesta, Allbotorget 6 

Hösten 2014
Kl. 20.00 – 00.30

Lördag den 13/9 Lisbeth Diers Muld
Francesco Cali (IT) – accordion, Soma Allpass (DK) – cello, Tobias Sjögren (S) – akustisk gitarr, Gunnar Halle (NO) – trumpet, 
Thommy Andersson (S) – kontrabas, Lisbeth Diers (DK) – slagverk, trummor & röst

”Muld betyder jord och är toppjorden som uppstår när något levande dör och ombildas till mull och där det igen kan skapas 
nytt liv så att livets hjul kan snurra”. Muld är också namnet på ett beställningsverk av danska slagverkaren Lisbeth Diers till 
Donna in Musica i Italien november 2012. Det blev början på projektet med samma namn. Vi som har varit med på Lisbeths 
medryckande musikaliska resor gläds åt att få möjlighet att höra detta verk med större ensemble där ljudbilden primärt är 
akustisk. Även musik från Diers skiva ”Chime transform” kommer att framföras på konserten. 
www.lisbethdiers.com

Lördag den 27/9 Anders Jormin/Christian Jormin Duo
Anders Jormin – kontrabas, Christian Jormin – piano & slagverk 

Bas, piano och slagverk! Det låter väl som en pianotrio av klassiskt snitt? Nej, inte så.
För det första enbart två musiker men just dessa två väcker förväntningar om att något särskilt kommer att ske. Efter deras 
aktuella första gemensamma duoinspelning var det inte bara vi utan i princip hela kritikerkåren som höjde på ögonbrynen, 
satte sig tillrätta och njöt. De har på ett vis samma bakgrund (bröder, musiker) men har ändå beträtt olika musikaliska stigar, 
dock aldrig Main street. Där Christian oftare känns igen i folkmusikkretsar är igenkänningsfaktorn för Anders del störst bland 
jazzfrälset.
www.soundcloud.com/andersandchristianjormin

Lördag den 11/10 Sjöen
Håkon Aase – violin, Harald Lassen – saxofoner, Johan Lindvall – piano, Björnar Kaldefoss – kontrabas, 
Axel Skalstad – trummor

Norsk jazz har länge utvecklats i en mängd riktningar vilket vi fann många belägg för under årets jazzfestival i Kongsberg. Just 
i Kongsberg hade denna grupp sin premiärspelning för ett år sedan. Efter att ha lyssnat på inspelningen därifrån var vi över-
tygade om att denna grupp ville vi ge Alvestapubliken möjlighet att ta del av. Så här är de! Spännande, melodiskt vackra 
stycken med snygga klanger från kombinationen sax och violin blandas med starkt pulserande grundrytmer i up-tempo, ofta 
i udda taktarter. En ung grupp med ett förvånansvärt moget uttryck. Missa inte!
https://soundcloud.com/#haraldlassen/sj-en-fruity-people-live 

Lördag den 8/11 BLM
Petter Berndalen – slagverk, Olle Lindvall – gitarr, Olof Misgeld – fiol & altfiol

Tre musiker spinner gröna vågor över improvisationens blåa hav? Ja, så är fallet men djupt. I BLM blir kopplingen mellan 
jazzens och folkmusikens blod, improvisationen, tydlig. Med stor virtuositet och lyhördhet för varandras spel i form av bland 
annat accentueringar, dynamik och sväng, utvecklas en samklang som slår rot och smittar såväl grupp som publik.
www.berndalen.se/projects/blm 

Lördag den 22/11 EnoK
Thomas Gustafson – saxofon & laptop, Göran Klinghagen – gitarr, Fabian Kallerdahl – keyboards, Anders Kjellberg - trummor

Konserten 2006 med EnoK, det vill säga Electric no ordinary kitchen, ser vi som en av klubbens höjdpunkter. Hög intensitet, 
gnistrande energi och flödande fantasifullhet är minnen som väcks till liv när vi tänker tillbaka. Efter ett uppehåll spinner 
den ursprungliga trion nu vidare på sin högklassiga tråd kompletterad med ytterligare en förnämlig spinnare: keyboardisten 
Fabian Kallerdahl.

Lördag den 13/12 Lusseblues med T-Bear & The Dukes
Torbjörn Solberg - gitarr & sång, Palle Wagnberg – Hammond B3, Jan Lillsäter – bas, Henrik Berg – trummor

Ett av våra högt uppskattade och internationellt verksamma bluesband avslutar säsongen. Kärnfullt! Souligt! Hammond! 
Svängigt! Intensivt! Stark röst! Kom, lyssna, dansa, njut!
www.tbear.se


