
KULTUR & FRITID 

Som medlem i Gävle JazzClub har du rabatt  
på konserter arrangerade av klubben när du 
visar ditt medlemskort i biljettkassan. 
Du har även medlemsrabatt vid besök hos  
övriga jazzklubbar i länet. 
 
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. 
OBS: Gäller inte konserten den 19 oktober! 
 
 
 
Postadress: 
Gävle JazzClub 
Box 535 
801 06 Gävle   

Vi stödjer Gävle JazzClub: 
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Samarbete med Gävle Konserthus 

Vi stödjer Gävle JazzClub: 

Som medlem i Gävle JazzClub får du rabatt på 
klubbens konserter mot uppvisande av 
medlemskort vid biljettköp. Medlemskort 
skickas till angiven adress efter registrerad 
betalning eller kan hämtas i samband med 
konsert vid jazzklubbens bord i Konserthuset. 
Kostnad för 2020 är 200 kr. Medlemskort för 
2020 gäller även för Trettondagsjazzen 2021. 
Ungdomar under 20 år går gratis på våra 
konserter. 

Bli medlem genom att lösa avgiften vid 
jazzklubbens informationsbord i entrén vid 
konsert. Alternativt: betala medlemsavgiften 
via swishnummer 1232580041 eller till bankgiro 
5357-5999. Vid inbetalning: ange namn, adress, 
mobiltelefonnummer och e-post. 

GDPR-info: genom ditt medlemskap godkänner 
du att jazzklubben under medlemstiden kan 
använda dina personuppgifter för att nå dig 
med information. 

Biljetter kan köpas hos: 
Gävle Konserthus, telefon: 026-17 29 00 
Flanör Depeschen, telefon: 026-18 10 11 
Gävle Teater, telefon 026-10 21 00 
 

Gävle JazzClub, kontaktuppgifter 
Hemsida: www.gavlejazz.se 
E-post: info@gavlejazz.se 
Box 535, 801 06 Gävle 
Organisationsnummer: 885001-1910 
Swishnummer: 123 258 00 41 
 
 

Kolumn 
som 
höstpro-
grammet 
– OBS, 
uppdatera 
logorna! 
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Gävle JazzClub finns på sociala medier           

– följ oss gärna   
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Onsdag 29 januari kl. 19 
Gourmet Blå 

Kristin Amparo och Lilla Trion 
Vi inleder våren med Kristin Amparo som har 
kallats den nya souldrottningen och beskrivs som 
Ella Fitzgerald och Amy Winehouse i en och 
samma person.  

Kristin Amparo, sång, gitarr, Nils Kakoseos gitarrer, 
Love Örsan bas, elbas, Christopher Chantillo trummor 

Entré: 275 kr, medlem 180 kr.                                                       
Kassan öppnar kl. 17, restaurangen öppnar kl. 18 
 

Söndag 16 februari kl. 14 
Gevaliasalen  
Sandviken Big Band & Sharon Dyall 
Sandviken Big Band under ledning av Åke 
Björänge firade 50 års jubileum förra året. Här 
spelar de tillsammans med sångerskan Sharon 
Dyall som utöver sin karriär som jazz- och 
soulsångerska även har förekommit i TV-serier 
och många musikaler. 

Musikalisk ledare: Åke Björänge. Sång: Sharon Dyall. 
Trumpeter: Joachim Tromark, Mats Siggstedt, Anders 
Selgeryd, Leif Fernqvist, Anders Wimark. Tromboner: 
Leif Wennberg, Kurt Carlberg, Krister Pettersson. 
Saxofoner: Patrik Engelbert altsax, Patric Lundstedt 
altsax, Adam Dahlberg tenorsax, Krister Andersson 
tenorsax/klarinett, Tommie Floreus barytonsax. 
Komp: Fredrik Andersson gitarr, Thomas Jutterström 
piano, Rasmus Diamant bas och Christian Nilsson 
trummor. 

Entré: 275 kr, medlem 180 kr, pensionärer 215kr.                                             
Kassan och restaurangen öppnar kl. 12 
 

Onsdag 19 februari kl. 19  
Gourmet Blå  

Erika Baier & The Business 
Erika Baier & The Business är landets kanske 
hårdast arbetande bluesband och numera även 
ett av de bästa. Under hundratals spelningar 
sedan debuten 2016 har bandet vässat sin 
liveshow till ett glödande spjut rakt in i publikens 
hjärta. 

Erika Baier sång, Ola Insulander gitarr, Arman Sikiric 
munspel, Patrik Norrman bas och Michael Johansson 
trummor. 

Entré: 275 kr, medlem 180 kr.  
Kassan öppnar kl. 17, restaurangen öppnar kl. 18 
 
 

Onsdag 18 mars kl. 19  

Gourmet Blå  

Terese Lien Evenstad Quartet 
I kväll blir det spännande och gränsöverskridande 
musik. 2018 nominerades Terese till P2 
Jazzkatten som ”Årets Nykomling” och blev även 
utnämnd till förste stipendiat bland Föreningen 
Klassisk Jazz’ Armstrong-stipendiater. 2019 blev 
hon utsedd till ”Ung Svensk Solist” av Scenkonst 
Sörmland och uttagen till succékonsertserien ”Up 
and coming” där unga jazztalanger möter 
Bohuslän Big Band. 

Terese Lien Evenstad violin, Anna Greta Sigurdadottir 
piano, Arvid Jullander bas och Peter Danemo 
trummor. 

Entré: 275 kr, medlem 180 kr. 
Kassan öppnar kl. 17, restaurangen öppnar kl. 18 
 

Onsdag 15 april kl. 19  
Gourmet Blå  
Birds Nest med Amanda Sedgwick 
Ikväll blir det hederlig swing och bebop. Som 
namnet antyder så finns det en koppling till 
Charlie ”Bird” Parkers musik. Vi kommer att få 
höra ett varierat program med kompositioner 
från giganter som Dizzy Gillespie, Bud Powell, 
Coleman Hawkins och Max Roach med flera.  

Amanda Sedgwick altsax, Dwyne Clemons trumpet, 
Alexander Brott gitarr, Carl Orrje piano, Björn Lundén 
bas och Mattias Puttonen trummor.        

Entré: 275 kr, medlem 180 kr. 
Kassan öppnar kl. 17, restaurangen öppnar kl. 18 
 
 

Söndag 26 april kl. 14  
Gevaliasalen  

Champian Fulton Trio 
I kväll tackar vi den danske trummisen Kristian 
Leth och vår egen basist Hans Backenroth att vi 
har äran att presentera den amerikanska 
pianisten och jazzsångerskan Champian Fulton. 
Hon har hämtat mycket av sin inspiration i att hon 
i unga år lyssnade och tog till sig jazzsångerskor 
som Sarah Vaughan och Billie Holiday. Lägg till 
detta pianister som Red Garland och Erroll 
Garner och ni möter en högklassig världsartist! 

Champian Fulton sång, piano, Hans Backenroth bas, 
Kristian Leth trummor. 

Entré: 275 kr, medlem 180 kr, pensionärer 215kr. 
Kassan och restaurangen öppnar kl. 12 
 


