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Vi kommer att vara på Piren de två första 
gångerna därefter fyra gånger på Lily´s Kök 
& Bar. Orkestrarna spelar kl 19.30-22.00.
Ni kan betala kontant eller med swish på 
våra jazzkvällar och konserter. 

Plats för namnetikett

Jazzmusikens Vänner
i Norrtelje
är en ideell förening med ett antal entu-
siaster som med aktivt arbete verkar för 
utveckling av jazzkulturen i Norrtälje. Vi 
arrangerar jazzkvällar under våren och 
hösten, konserter och ”Norrtelje Jazzdagar”  
veckan efter midsommar.
Jazzmusikens Vänner i Norrtelje
Box 446, 761 24 Norrtälje
Org nr 802 402 2553. 
Bg 5868 - 6924.
www.norrteljejazzclub.se
Årsavgiften är 200:- och betalas in på
Bg 5868-6924. 
Glöm inte att skriva ditt namn och adress.
Medlemsavgiften ger dig rabatt på entré-
avgiften till jazzkvällarna med 50 kr samt 
även rabatt på konserter under året.
Entrén på våra jazzkvällar är 100:- för 
medlemmar och 150:- för icke medlemmar.

0176-162 20

HÖSTPROGRAM 2019

Ni har även medlemsrabatt i länets jazzklubbar.

Torsdag 26 september på Piren
Väddö Hafsband
För drygt 10 år sedan bildades Väddö Hafsband av ros-
piggarna Jörgen Toresson och NilsGöran Holstein. De har 
gästat Norrtelje jazzclub och jazzdagarna flera gånger.  
Bandet spelar publikvänlig, lättlyssnad jazz med en mycket 
blandad repertoar i olika musikstilar och med en hel del 
sång från den amerikanska sångboken. 
Nu är det dags igen att komma tillbaka till Norrtälje!  
Bandmedlemmar: NilsGöran Holstein trumpet/kornett, Christer 
Persson tenorsaxofon/flöjt/klarinett, Jan Bergnér bas, Roger Palm 
trummor, Jörgen Toresson piano/sång.

Torsdag 10 oktober på Piren
Blue Lightning
Bandet startade för några år sedan och har nu funnit sin 
form för bluesen. De har fått sin inspiration från flera av 
bluesens giganter som T-BoneWalker, BB King och Eric 
Clapton. Bandet har en repertoar baserad på munspelsriff 
blandat med drivande gitarrsolon. Grunden är genuin 
spelglädje och kärlek till bluesmusiken.
Bandmedlemmar: Peter Blixt munspel/sång, Magnus Skyttberg 
gitarr, Dan Forsström sologitarr, Andreas Lindstedt bas, Mille 
Rodensjö trummor.Jazzkvällarna sker i

samarbete med
0176-22 54 44

Kyrkogatan 8



Torsdag 24 oktober på Lily´s Kök & Bar
Stockholm Stompers
Ett ”välsmort” och hett jazzband som levererar en för-
trollande och energisk jazz från 20-och 30-talet. Förebil-
derna är bland annat de mycket populära washboardban-
den i USA vid den tiden. De blandar ovanliga låtar med 
heta jazzlåtar som behandlas med kärlek och personliga 
tolkningar och framförs med intensiv närvaro på scenen.
Bandmedlemmar: Ulf Dreber sopransaxofon/sång, Nikolas Vii-
sanen trombon, Jacob Ullberger banjo/gitarr/sång, Alf Sjöblom 
bas/tuba, Martin Ljungberg washboard/sång.

Torsdag 7 november på Lily´s Kök & Bar
Swing Magnifique
Swing Magnifique är utmärkta representanter för jazz 
Manouche, även kallad Gypsy Swing. En intensiv, 
energisk ofta glad men ibland vemodig musik som inte 
lämnar någon oberörd. Stilen är en kombination av fransk 
och amerikansk 30-talsjazz och eldig traditionell romsk 
musik som främst förknippas med gitarrlegenden Django 
Reinhardt och violinisten Stéphane Grappelli. 
Gruppen har utvecklats genom att ha en sångerska 
med sig vilket är ovanligt.
Bandmedlemmar: Josefin Peters sång, Terese Lien Evenstad 
violin, Tom Buhre gitarr, Åke Jonsson gitarr, Filip Berglund 
kontrabas.

Torsdag 21 november på Lily´s Kök & Bar
Martin Åklint Kvartett 
featuring Isabella Lundgren
Martin Åklint kvartett är en grupp studenter vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm som är 
starkt influerade av några av de största och mest 
ikoniska jazzmusikerna genom tiderna. Denna 
gång tar sig kvartetten an musik av de legendariska 
kompositörerna Jerome Kern och George Gershwin. 
Med sig har de den prisbelönta och aktuella 
jazzsångerskan Isabella Lundgren – nu en av Sveriges 
starkast lysande jazzstjärnor. Konserten utgör ett unikt 
möte mellan den här gruppen och Isabella, vilket lär bli 
både medryckande och berörande. 
Bandmedlemmar: Isabella Lundgren sång, Björn Bäckström 
tenorsaxofon, Martin Åklint piano, Johan Tengholm kontrabas, 
Jakob Bylund trummor.

Torsdag 5 december på Lily´s Kök & Bar
Martin Wikström Mallet Jazz 
Group featuring Ester Årman 
Wallmyr
För drygt tio år sedan ledde Martin Wikström Mallet Jazz 
Group tillsammans med basisten Tommy Johnson. Allt 
sedan hans bortgång har bandet legat i träda. Nu stundar 
nya tider och gruppen återuppstår med nya medlemmar 
och är utökad med blås. Vibrafonen kommer att vara den 
röda tråden denna kväll. De bjuder på varma, vackra och 
svängiga pärlor ur den amerikanska sångboken. I kväll 
har de med sig den fantastiska sångerskan Ester Årman 
Wallmyr, rutinerad sångerska utbildad på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Övriga bandmedlemmar
är inte klara när programmet trycks.

Jazzkryssning på Rosella
Söndag13 oktober
Mississippi Seven Jazzband och “Jazz à la carte” 
med Zoie Finer spelar nonstop under hela kryssningen. 
Rosella avgår från Kapellskär kl 14.45 och är åter kl 19.45. 
Buss från Norrtälje kl 13.30. Mer information på www.
vikingline/jazzkryssning.se
Prisex: Båt, välkomstdrink, räksmörgås 1 glas vin
220:-medlemmar /260:- icke medlemmar. Byte till 
grillbuffé inkl dryck 41:-. OBS Tillägg för buss 30:-.
För bokning 08-452 40 00, Kod SKJAZZ 
eller gå in på webben.
Det här är ett samarbete mellan Viking Line och 
Norrtelje Jazzclub.  

KONSERTER
Bo ”Kasper” Sundström och 
Filip Ekestubbe Trio 
Lördag 21 september kl 15.00 Roslagsskolans Aula 
Entré: 200:- medlemmar / 250:- icke medlemmar. 
Ett unikt tillfälle att få lyssna till Bo ”Kasper” Sundström 
och Filip Ekestubbe Trio tillsammans. Samarbetet mellan 
dem inleddes 2016 då Bo gästade trions jazzklubb i 
Stockholm.  Bo har gjort stor succé med sina underfundiga 
och originella texter på svenska till välkända amerikanska 
jazzlåtar som har etsat sig fast hos det svenska folket. Filip 
Ekestubbe Trio anlitas ofta av jazzeliten i Sverige och är 
mycket uppskattad av jazzälskare. 
Bandmedlemmar: Bo ”Kasper” Sundström sång, Filip Ekestubbe 
piano, Niklas Fernqvist bas, Daniel Fredriksson trummor.

Elaria Orchestra & Magnus Lindgren 
Söndag 20 oktober kl 18.00 Roslagsskolans Aula 
Entré: Ord. pris 310 kr, med NT rabatt 250 kr (upp 
till 19 år 100 kr) Uppge kod 9082 för att få rabatten. 
Magnus Lindgren har nyligen inlett ett samarbete med 
Sveriges kanske just nu mest intressanta storband, Elaria 
Orchestra som leds av Erika Hammarberg och 
Lina Lövstrand. Ungdomar från kulturskolorna har 
workshop under dagen där man vill lyfta fram unga 
lovande musiker inom storbandsjazzen.
Samarbete mellan Kultur- och fritid och Norrtelje Jazzclub. 

Daniel Lantz Trio med Sani 
Gamedze och Roger Nordling
Söndag 3 november kl 15.00 i Folkets Hus  
Entré: 150:-medlemmar / 200:- icke medlemmar
Sydafrikanska sångerskan Sani Gamedze återupplivar 
samarbetet med pianisten Daniel Lantz och hans trio. Sanis 
otroliga scennärvaro och fantastiska röst har förgyllt scener 
både i Sverige och internationellt. Roger Nordling på 
tenorsaxofon och flöjt ger ytterligare musikalisk kulör till 
trion. Tillsammans bjuder de på en svängande blandning 
ur den amerikanska sångboken, James Bond klassiker och 
uppjazzad soul.  
Bandmedlemmar: Sani Gamedze sång, Roger Nordling 
tenorsaxofon/flöjt, Daniel Lantz piano, Erik Ojala bas, 
Daniel Olsson trummor

Förköp genom Visit Roslagen

(Turistbyrån), 076-765 06 60.


