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Så var ännu ett verksamhetsår till ända och vi vill tacka 
alla som jobbar ideellt i styrelsen och på konserterna, 
alla medlemmar och alla ni som kommer till klubben 
och lyssnar på musiken. Ni gör så att denna klubb 
kan fortsätta verksamheten och sprida härlig musik i 
Hallsberg med omnejd!
Klubben är en ideell förening vars syfte är att erbjuda varie-
rad, god, fri och levande musik inom, i första hand, genrerna 
jazz och blues i Hallsberg. För att kunna göra detta har vi 
ekonomisk stöd från Hallsbergs kommun, Svensk Jazz och 
Region Örebro län, medlemmar som betalar sina medlemsav-
gifter och en härlig publik som köper biljetter och kommer på 
våra konserter.

Det här året har varit lite tufft då vi inte haft så många besö-
kare på konserterna som vi önskat. Vi har också haft avhopp i 
styrelsen vilket gjort att arbetsbelastningen på de som är kvar 
har ökat. Trots detta går vi in i ett nytt verksamhetsår med 
kämparvilja och hopp om bra konserter och mycket publik!

Det goda samarbetet med Kävesta folkhögskola fortsätter. 
De är förband på jazzkvällarna och gör oerhört bra ifrån sig. 
Vi jobbar vidare med att få till ett samarbete med Alléskolans 
musikestetutbildning.

Vi jobbar på att synas i sociala medier och lär oss mer och 
mer. Under året har vi haft samtal och konsulthjälp från bla 
Niclas Backman om hur vi skall hantera vår Facebooksida. Vi 
mailar ut ett nyhetsbrev och blänkare inför varje konsert till de 
medlemmar som angett sin mailadress. Vi sätter också ihop 
ett tryckt program inför varje säsong. Vi vill också att man an-
vänder vår hemsida där programmet ligger. Den 4 mars 2018 
hade vi haft 56 347 besök på sidan. Vi har också pratat om 
och tagit in offert för att göra om hemsidan men det får vänta 
tills vi har lite bättre ekonomi.

Det blev inte någon organiserad medlemsresa 2017. Några 
i klubben var dock på olika musikupplevelser/festivaler, bl a 
Köpenhamns Jazzfestival 7 - 16 juli, Katrineholms jazzdag 30 
juli och Faschings 40-årsjubileum i Vitabergsparken 19 - 20 
augusti.

Den 14 oktober bjöd vi in medlemmarna till Oktoberfest. Ett 
20-tal hörsammade inbjudan och förtärde bl a Sauerkraut mit 
wurst. 

Vi har också skaffat en för oss ny men begagnad scenbelys-
ning med tillhörande ljusmixer med hjälp av Nils Mikaelsson. 
De s k movingheads som finns har fläktar som låter alldeles 
för mycket och som stör vid de mer finstämda konserterna.

Under våra konserter 2017 har vi haft samme ljudtekniker, 
Erik Harrström som rattat ljudet med den äran.

T-Bear & The Dukes

Jazzkamikaze
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Ekonomi
Föreningen har ett resultat på 2 885 kr och75 öre för 2017. 
Ett bättre resultat än förra året vilket vi är glada för. Hårt ar-
bete lönar sig! 

Förköp
Vi hade förköpen av våra biljetter på Tickster AB, Ugglan, 
Kumla, Lilla Blomsterboden Hallsberg.

Årsmötet 2017 ägde rum 23 mars i BRF Skomakarens 
lokaler, Allégatan 20 i Hallsberg.

Styrelsen har bestått av
Mårten Franzson ordförande, bokare
Maria Rudbäck  vice ordf, bokare   
Kajsa Wadström sekreterare
Nils Mikaelsson  vice sekreterare, bokare
Anja Sigfridsson kassör
Leif Backman  ledamot
Tomas Wetterberg ledamot
Abdullah Abu-Arshid ledamot
Tova Svensson  suppleant

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten:
11 jan, 26 jan, 2 mars, 23 mars (konstituerande styrelse-
möte), 19 april, 24 maj, 5 sept, 11 okt, 15 nov, 6 dec.
Vi har haft 4 arbetsmöten, den 5 juli, 15 aug, 6 dec, 20 dec. 

Sociala medier & medlemmar
Klubbens hemsida sköts med den äran av Håkan Olofsson. 
Tack för ett gott arbete! Vi finns med på Facebook med 712 
följare (4 mars 2018) och vi har en e-postlista med 154 prenu-
meranter. 
Under 2017 tappade vi ytterligare 19 medlemmar. Medlems-
antalet 2017 var 220 st inkl 60 från Kävesta och 1 lifetime-
medlem, Ulla Johansson. Medlemsantal föregående år 2016-
239 st, 2015-253 st, 2014-222 st, 2013-229 st, 2012-217 st.

Arbetsgruppen har bestått av 
Håkan Stensson, Magnus Larsson, Nils Mikaelsson, Roger 
Nilsson, Rolf Pierre, Sven-Olof Åström och Ulf Eriksson.

Revisorer
Gunnar Svedlund och Harald Svensson (sammankallande).

Valberedning
Cecilia Svensson (sammankallande) och Anders Fransson.

Svensk Jazz/Jazzfesten (fd Jazzriksdagen) 
Vid 2017-års Jazzfest den 5-7 maj i Sundsvall representerades 
vi av Mårten Franzson.

Maria Rudbäck och Mårten Franzson deltog i Regionalt 
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Nilsson, Norrefalk, Dubé

Dubbelduo & Sisters of Invention

Elisabeth Kontomanou
 Band

Boogie Leg

Freedoms Trio



arrangörsmöte söndag 24 september i Stockholm arrangerat 
av Svensk Jazz.

Konserter
Vi arrangerade 12 konserter med en publik på 742 st, (2016 
945 st, 2015 914 st, 2014-1 117 st, 2013-1 437 st, 2012-
982 st). Alla siffror inkl fribiljetter.

14 januari T-Bear & The Dukes - blueskonsert (27 st)  

28 januari Jazzkamikaze - jazzkonsert (81 st)

11 februari DubbelDuo & Sisters of invention - jazzkonsert 
  (16 st)

4 mars  Elisabeth Kontomanou Band - jazzkonsert  (35 st)

1 april  Dubé, Nilsson, Norrefalk - blandkonsert (63 st)

22 april  Boogie Leg - blueskonsert (43 st)

10 maj  Staffan William Olsson & Kävesta Folkhög-
  skola - klassisk- & jazzkonsert  (87 st)

16 september Freedoms Trio - jazzkonsert (38 st)

7 oktober Bip Bip - jazzkonsert (67 st)

20 oktober Chris Hiatt - blueskonsert  (122 st)

25 november Teresea Indebetou Band med Ann-Sofie
  Söderqvist - jazzkonsert  (43 st)

2 december Lily Locksmith - rock/blueskonsert (120 st)

Medarrangör Kävesta Folkhögskola
Under våra jazzkonserter har vi förmånen att ha ett förband 
från Kävesta. För nionde året i rad hade vi en Kävestakväll 
ute på Kävesta Folkhögskola. I år valde eleverna att arbeta 
med gitarristen Staffan William Olsson. Under dagen hade 
eleverna på JPR-inriktningen (Jazz, pop, rock) workshop med 
Staffan och sedan avslutades dagen med en konsert. Vi 
bjöds på klassisk musik framförd av elever från den klassiska 
inriktningen och sedan tog eleverna på JPR-inriktningen över. 

Bidrag & sponsring
Klubben fick bidrag från Hallsbergs kommun Vi har också 
bidrag från Statens Kulturråd/Svensk Jazz och Region Örebro 
län. Under 2017 blev vi sponsrade av Hotell Stinsen, Lilla 
Blomsterboden Hallsberg, Ugglan Kumla, Folkets Hus Kumla 
och våra medlemmar!

Hallsbergs Jazz & Bluesklubb vill tacka medlemmarna, 
konsertbesökarna, våra bidragsgivare, sponsorer och 

artister för ett härligt musikår! Tack till er som på ett eller 
annat sätt hjälpt och stöttat oss. 

Klubben vill också rikta ett speciellt tack till Hotell Stinsen 
för att vi får ha våra konserter där. 

Nu ser vi fram mot vårt 27:e jazz-och bluesår!
Styrelsen för Hallsbergs Jazz- och Bluesklubb
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Chris Hiatt

Teresa Indebetou Band feat 
Ann-sofie Söderqvist

Lily Locksmith


