Vill du bli medlem?
Medlemsavgiften är 200 SEK per person och kalenderår. Du
betalar på Plusgiro: 492 88 85-5. Glöm inte skriva namn och
adress i meddelanderutan!
BILJETTPRISER
Som medlem har du reducerat pris på våra konserter (se entrépris inom parentes). Ännu ej medlem: Alla ickemedlemmar är
självklart välkomna på våra konserter men betalar då fullpris.
Ungdom: Du som är under 26 år betalar 80 SEK i ungdomspris
vid angivna tillfällen mot uppvisande av giltigt legitimation.
OBS! Som ungdom erbjuds du medlemskap kostnadsfritt. Som
medlem i Örebro Jazz & Blues Club har du dessutom reducerat
pris på följande klubbar mot uppvisande av giltigt medlemskort:
Hallsbergs Jazz & Bluesklubb, Cupol Jazz & Blues Club Karlskoga,
Carlstad Jazz, Seffle Jazz Club, Arvika Jazz & Blues Club och Jazz
i Lusasken Kristinehamn. Våra konserter inleds i regel med förband från Musikhögskolan, Kävesta Folkhögskola eller Örebro
Kulturskola. Varje år delar klubben ut ett stipendium
till någon lovande ung jazzmusiker vid någon av dessa skolor.
FÖRKÖP
Örebro Turistbyrå och biljettbutik, Örebro slott, 019-21 21 21.
Eventuellt överblivna biljetter säljs i entrén 30 minuter före
konserten. Se respektive spelställes hemsida för information.
BORDSBESTÄLLNING
Makeriet 019-25 20 25, www.makerietorebro.se, East West,
019-320 330, www.eastwestsushi.com, Örebro Konserthus/
restaurang Umami, 019-766 62 00, www.restaurangumami.
se, Rosengrens Skafferi 019-10 95 40, www.rosengrensskafferi.
gastrogate.com
BOKNING AV ARRANGEMANG
Hans Hallberg eller Ulrika Edsmalm, e-post: info@orebrojazz.se
STYRELSE
Claes Fridell(ordf.), Klas Andersson, Anders Dahl, Ulrika Edsmalm, Inga Hedberg, Hans Hallberg. Suppleanter: Christina
Bergman, Lena Dahlström. Adjungerade musikhögskolan: Peter
Knudsen och Vakant.
Adress: c/o Fridell, Bjällbovägen 5, 70368 Örebro

www.orebrojazz.se facebook.com/orebrojazz

Program hösten 2017
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Stockholm Jazz Orchestra
19:00 Musikhögskolan
280 SEK (180,60)

23

Barnjazz: Åsa Bergfalk Kvartett
11:00 Haga Bibliotek
Fri entré

23

Mikael Ramel Band
19:00 Rosengrens Skafferi
250 SEK (210)

26

Gustav Lundgren & Unit
18:30 Konserthuset Foajén
290 SEK (225, 80)
Förband Kävesta
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Jojje Wadenius
22:00 East West
200 SEK (enhetspris)

14

Paulo Mendonca
22:00 East West
195 SEK (155)

15

Bohuslän Big Band & Maria Schneider
17:30 Musikhögskolan
320 SEK (320, 170)
Förband Musikhögskolan

31

Filip Jers Quartet
18:30 Konserthuset Foajén
290 SEK (225, 80)
Förband Musikhögskolan

15

Kiralina Salandy K.O.M.P
20:30 East West
245 SEK (180, 80)
Förband Musikhögskolan, innan konsert
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Jazzkväll Makeriet 18:00 -Varannan onsdag
f.o.m. 27 sept enligt separat program.
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Stockholm Jazz Orchestra
Musikhögskolan
tisdag 12 september 19:00

Stockholm Jazz Orchestra har spelat högklassig modern storbandsjazz under mer än 30 år under ledning av Fredrik Norén, som också
är musikalisk ledare. SJO spelar i traditionen med ensemblespel
i den högre skolan och ger stort utrymme för improvisationer. En
lång rad av Sveriges främsta jazzmusiker har spelat och spelar i
bandet och man har turnerat över världen, senast 2015 i Sydafrika. Samma år fick pianisten och kompositören Peter Knudsen
i uppdrag att komponera ny musik för bandet vilket blev en svit
med namnet ”Nature Spirits”. Utöver den nyskrivna musiken
spelar SJO även originalmusik från bandets medlemmar.

Mikael Ramel Band

Jojje Wadenius

East West
lördag 7 oktober 22:00

Georg ”Jojje” Wadenius legendariska band ”Cleo” med Per
Lindvall, Lars Larry Danielsson
och Jesper Nordenström spelar
musik från plattorna ”Cleo 2” och ”Cleo with friends”! Det blir
deras unika blandning av funk och melodisk fusion, med några
stänk av jazz och blues, och andra stämningar som är svåra att
kategorisera. Fyra av Skandinaviens bästa musiker i genren
får här fritt utlopp för sina personliga uttryck! Ett tillfälle som
ingen musikälskare får missa!
Medverkande: Georg ”Jojje” Wadenius - gitarr, Jesper Nordenström - keyboards, Lars ”Larry” Danielsson - bas och Per
Lindvall - trummor.

Rosengrens Skafferi
lördag 23 september 19:00

Missa inte denna unika kväll, där
du får tillfälle att kanske träffa
dina ungdomsfavoriter, eller om
du är yngre upptäcka dessa fantastiska musiker med sina spännande texter. Bandmedlemmarna har spelat med bl.a Kebnekajse, Ale Möller, Egba, Magnus
Uggla och Frank Zappa. Mikael Ramel har rykte om sig att alltid
skapa fantastiska band.
Bandet består av Mikael Ramel - gitarr och sång, Kenny Håkansson - gitarr, Göran Lagerberg - bas, Mats Öberg - klaviatur och
sång och Benna Sörman - trummor.

Paulo Mendonca

East West
lördag 14 oktober 22:00

Paulo Mendonca, av många
ansedd som Sveriges funkrockkung, är ute och turnerar igen!
Nu med sin nyskrivna singel “U
GOT 2 BELIEVE” i bagaget. Paulo Medonca har en lång internationell karriär bakom sig och har sålt hundratusentals skivor
samt turnerat bl.a. med storheter som Tina Turner och Peter
Gabriel. Nya singeln är ett smakprov från hans kommande
album, som blir hans fjärde i karriären. Hans senaste platta,
”Does Anybody Wanna Funk”, kom 2013. Den innehåller bland
annat låtarna ”BBB” och ”Me and my friends”.

Gustav Lundgren & Unit

Musikhögskolan
söndag 15 oktober 17:30
Förband Musikhögskolan

Bohuslän Big Band med Grammyvinnaren Maria Schneider kommer
att framföra helt nya kompositioner
och arrangemang av Maria Schneider, vars musik brukar beskrivas
som majestätisk, suggestiv, magisk och inte minst helt unik.
- Maria Schneiders kompositioner klingar av elegans, artisteri och
skönhet. Hon är utan tvekan en av de främsta kompositörerna av
vår tid. Ett samarbete med henne är något vi verkligen sett fram
emot, berättar Eric Arellano, producent för Bohusläns Big Band.

Filip Jers Quartet

Konserthuset Foajén
tisdag 31 oktober 18:30
Förband: Musikhögskolan

Filip Jers Quartet har förfinat idén i
mötet mellan jazz och folkmelodier
där munspelet spelar huvudrollen.
Det musikaliska mötet mellan två genrer har gjort att kvartetten
blivit flitigt uppmärksammade såväl nationellt som internationellt. I den kritikerrosade debut-CD:n tog Filip Jers Quartet upp
stafettpinnen efter Toots Thielemans och nu tar de upp stafettpinnen efter Jan Johansson. 2016 utnämndes Filip Jers till ”Årets
Musiker” vid Jazzkatten-galan.
På Scen: Filip Jers – munspel, Henrik Hallberg – gitarr, Johan Lindbom – kontrabas och Wille Alin – trummor.

Kiralina Salandy K.O.M.P

East West onsdag 15 november
20:30. Förband: Musikhögskolan
innan huvudkonsert.

Konserthuset Foajén
tisdag 26 september 18:30
Förband: Kävesta

Gustav Lundgren är en fantastisk
gitarrist och anses vara en av världens främsta uttolkare av Django
Reinhardts musik. Här kommer han
med UNIT och kommer förutom att spela Reinhardt också att
bjuda på mera från den rika gitarrtraditionen, men också en del
överraskningar. Gustav har turnerat världen över och samarbetat med ett stort antal svenska och utländska artister.
På Scen: Gustav Lundgren - gitarr, Kristofer Johansson - trummor, Mattias Welin - bas och Niclas Höglind - gitarr.

Bohuslän Big Band med
Maria Schneider

BARNJAZZ
Åsa Bergfalk Kvartett

Haga Bibliotek
lördag 23 september 11:00

Åsa Bergfalk med kvartett bjuder på gratis barnjazz för åldrarna
3-6 år.

K.O.M.P är en grupp där tre välrenommerade svenska musiker tillsammans med Kiralina Salandy, från
Kanada, hittat en skön blandning av gospel, soul och Jazz. Kiralina
rör sig över musikgenrerna och har sjungit både gospel, blues och
jazz och har under mer än tio år funnits i musikvärlden i Kanada,
men också uppträtt i USA, Jamaica och Sverige. Bandet består av
erfarna musiker som samarbetat med ett stort antal svenska artister och musiker och i egna grupper inom jazzen.
Medverkande: Kiralina Salandy - sång, Carl Orrje - piano, Moussa
Fadera - trummor och Patrik Boman - kontrabas.

