
KULTUR & FRITID 

Som medlem i Gävle JazzClub har du rabatt  
på konserter arrangerade av klubben när du  
visar ditt medlemskort i biljettkassan. 
 
Du kan betala medlemsavgiften, 200 kr, till 
bankgiro 5357-5999. 
 
Är du redan medlem kommer en betalnings- 
avi med posten vid utskicket inför våren. 
 
Glöm inte att ange namn, adress och E-post-
adress. Medlemskortet hämtas vid klubbens 
bord i konserthuset i samband med konsert. 
 

Medlemskort kan även köpas vid klubbens  
bord om du vill anmäla dej som ny medlem.  
 

                  
 
Ungdom till och med 19 år fri entré.  
Visa leg i biljettkassan så får du en fribiljett. 
  
 
 
 
Postadress: 
Gävle JazzClub 
Box 535 
801 06 Gävle           Org.nr: 885001-1910 

Vi stödjer Gävle JazzClub: 
 
 

 

    

 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

Med reservation för programändringar. 

 
 
 
 

VÅRPROGRAM 
2018 

Gävle Konserthus 
Restaurang Gourmet BLÅ 

(om inte annat anges) 
 
 

Entréavgiften 
inkluderar serviceavgift 

 
 
 
 
 

www.gavlejazz.se 
 

 

 
Samarbete med Gävle Konserthus 

http://www.mollevangskarnevalen.se/?page_id=98
http://www.digjazz.se/
http://www.hagamusikochmedia.se/
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Onsdag'24'januari'kl'19.00'

Olli'Soikkeli'Trio'
Olli Soikkeli, gitarr 
Marian Petruscu, piano 
Jörgen Smeby, bas 

Entré&190&kr,&medlemmar&150&kr&

'

Onsdag'21'februari'kl'19.00''''
Tuxedo'Jazz'Band'
Per Dywling, trumpet 
Rolf Carvenius, klarinett 
Lasse Höbinger, trombon 
Staffan Algell, banjo 
Stefan Ramnell, bas 
Peter Stenson, trummor 

Entré&190&kr,&medlemmar&150&kr&

'

Onsdag'7'mars'kl'19.00'
Annica'Risberg'&'
Göte'Wilhelmsson'Kvartett'
Annica Risberg, sång 
Göte Wilhelmsson, piano 
Calle Lundborg, tenorsaxofon 
Hasse Larsson, bas 
Mats Jadin, trummor 

Entré&190&kr,&medlemmar&150&kr&
'
'
'

Våren&2018&

'

Onsdag'28'mars'kl'19.00'

Sandviken'Big'Band'med'
Meta'Roos'
Solister&
Meta Roos, sång 
Krister Andersson, klarinett 

Komp&
Thomas Jutterström, piano 
Göran Berencreutz, gitarr 
Rasmus Diamant, bas 
Rasmus Svensson Blixt, trummor 

Saxofon&
Patrik Engelbert, alt 
Patric Lundstedt, alt 
Adam Dahlberg, tenor 
Krister Andersson, tenor 
Tommie Floreus, bas 

Trombon&
Per Haglind 
Leif Wennberg 
Kurt Carlberg 
Krister Pettersson 

Trumpet&
Mats Siggstedt 
Anders Selgeryd 
Joachim Tromark 
Leif Fernqvist 
Anders Wimark 

Entré&240&kr,&medlemmar&170&kr,&
medlemmar&i&SPF&och&PRO&170&kr!

!
!

'

'

'

Onsdag'25'april'kl'19.00'

Mariano'Valle'Blues'Band'
Mariano Valle, sång 
Henrik Pilqvist, gitarr 
Matti Ollikainen, piano/orgel 
Mikael Fahleryd, bas 
Jim Ingvarsson, trummor 

Entré&190&kr,&medlemmar&150&kr&

'
&

''' '''''''''''
                Sonny Rollins&
&
'
'
'
'
'
'
'
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&
&
&
&
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Välkommen till 
Gävle JazzClubs Vårmeny 2018 
 
Utbudet denna vårsäsong är en jazz-sallad med inslag 
av blues, storband, folkmusikinspirerad jazz, tradjazz 
och kända urval ur ”The Great American Songbook”.  
 
Onsdag 24 januari - Olli Soikkeli Trio 
Jean ”Django”   Reinhardt, född 1910 och uppvuxen i Belgien och Frankrike och av romsk 
härkomst, beskrivs som en av jazzens mest virtuosa och stilbildande gitarrister. 

Kvällens trio spelar i samma folkmusikpräglade jazzstil och kommer närmast från turnéer i 
USA med fina recensioner i tidningarna The New Yorker och The Wall Street Journal. Trion 
ger nu fem konserter i Sverige, varav Gävle är en av dessa orter. Ett internationellt gästspel 
av hög klass och ett måste för alla gitarrälskare. 
ÄNDRING: Jörgen Smeby ersätter Teemu Äkerblom vid basen. 

Onsdag 21 februari - Tuxedo Jazz Band 
Bandet, som bildades 1994, har tidigare gästspelat i klubben och spelar med en traditionell 
New Orleans-stil och med inspiration och inslag av folkmusik från olika kulturer och världs-
delar. Gruppen spelar med stor glädje och show. Vi kan förvänta oss en riktig gladjazzkväll. 
 
Onsdag 7 mars - Annica Risberg & Göte Wilhelmssons kvartett  
Georg Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern, Richard Rodgers med flera är de 
kompositörer som skapat den s.k. ”Great American Song Book”. Ett urval av dessa melodier 
kommer vi att få njuta av denna kväll. 

En kompetent jazzgrupp med nestorn Göte Wilhelmsson vid pianot och Annica Risberg vid 
sångmikrofonen kommer att leverera en klassisk och svängig jazzkväll. 
 
Onsdag 28 mars - Sandviken Big Band med Meta Roos i Gevaliasalen  
SBB under ledning av Åke Björänge firar stora framgångar med TV-framträdanden och 
turnéer med etablerade sångsolister. Nu fyller SBB 50 år och firar detta med en hyllning till 
två av jazzens giganter - Benny Goodman och Ella Fitzgerald. Det spänstiga storbandet pre-
senterar här två solister, där Krister Anderssons klarinettsolon tar sig an Goodman och 
gästsolisten Meta Roos gör detsamma med Ella Fitzgeralds sångskatter. Kan inte bli bättre 
med ett av Sveriges bästa storband. 
 
Onsdag 25 april - Mariano Valle Blues Band  
Blues, soul and rytm and blues blir det denna kväll med Mariano Valle - mannen med den 
gyllene strupen. Medverkande musiker kommer från Sven Zetterbergs sista band – idel 
högkompetenta musiker i denna genre. 
Ta med vänner och grannar och upplev en högtidsstund i bluesens tecken. 

Styrelsen 
Torsten Olsson 


