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Föreningen JAZZ & BLUES i Alvesta är en ideell förening
av Jazz- och Blues-intresserade med huvudmålet att ge
möjlighet för älskare av jazz och blues att få utlopp för
sina musikaliska intressen på hemmaplan, samt att öka
intresset och förståelsen för improviserad musik.

Medlem blir du genom att betala årsavgiften:

0–15 år gratis i sällskap med vuxen medlem
16–20 år 100 kr
vuxen 21–> 150 kr
student 100 kr

I avgiften ingår normal inträdesavgift till din första
konsertkväll. Sätt in pengarna på bankgiro 238-3271
Studentrabatt mot uppvisad leg.: 50% av vuxeninträdesavgift.

Hemsida: www.alvestajazzoblues.se
eller gå in via www.oj-jazz.com
och under ”jazzklubbar” markera Alvesta Jazz & Blues.

Bussresor mellan Växjö och Alvesta, lördag:

Växjö 19.25 20.50
Alvesta 19.55 21.20

Jvstn Jvstn Allbog. Allbog.
Alvesta 21.40 23.00 23.35 01.15
Växjö 22.10 23.20 00.05 01.45

VÄLKOMMEN!

Förfrågningar angående föreningen och arrangemang:

Föreningen JAZZ & BLUES i Alvesta
c/o Leo Nielsen
Lekarydsvägen 76
342 34 Alvesta
Tel. 0472-101 07
E-mail: leo.nielsen@telia.com
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JAZZ & BLUESFören.
Alvesta

Cafékvällar i Alvesta våren 2011
Plats: No. 6 Allbotorget 6. Kl. 20.00 –00.30

Med AGQ presenterar vi en av branschens hårdast arbetande
grupper (se foto). Fulla av energi och spelglädje, och med röt-
ter i 50- och 60-talens kvartettradition, har de utvecklat ett stän-
digt tätare samspel. Med sin fjärde CD, ”Made in Göteborg”,

står de för en av 2010 års starkaste svenska utgivningar, grip
möjligheten att höra dem live!
www.gidlund.com
www.myspace.com/andreasgidlundquartet JAZZ

Lördag 22/1 Andreas Gidlund kvartett
Andreas Gidlund, saxofon, Fabian Kallerdahl, piano,Mattias Grönroos, kontrabas, Lars Källfelt, trummor

Ett återbesök av doktorerna medför alltid nya upplevelser, så-
ledes har flera nya medlemmar tillkommit. Gruppens uttryck
har blivit allt mer mångfacetterat, vilket har skapat en upp-

märksamhet som gör att den betraktas som ett av landets
mest intressanta bluesband. www.doctorblues.se
www.myspace.com/karinrudefeltdoctorblues BLUES

Lördag 12/2 Karin Rudefelt & Doctor Blues
Karin Rudefelt, sång, Lennart Olofsson, sång, gitarr, Sven Torstensson, keyboards, Peter Borgström,bas,Tobias Magnusson,
trummor

Var för sig välkända MMM och Lina Nyberg har slagit sig sam-
man kring nytolkningar av Leonard Bernsteins klassiska pärlor
ur ”West side story”, här förflyttade från New Yorks brutala ga-

tumiljö till vår minimala, men väl så riskfyllda Alvestarianska
källarscen. www.myspace.com/linanybergmusicmusicmusic
www.musicmusicmusic.se MUSIKALJAZZ

Lördag 26/2 MusicMusicMusic & Lina Nyberg goes West side story
Lina Nyberg, sång, Fabian Kallerdahl, piano, Josef Kallerdahl, kontrabas,Michael Edlund, trummor

Tisdag 22/2 kl. 19.00 Årsmöte i No 6. Alla medlemmar är välkomna!

Marilyn Mazur har tidigare tilldelats en lång rad priser, inte minst
det prestigefyllda Jazzpar-priset. Hon mottog nyligen som den
första det stora, nyinstiftade International EuroCore – JTI Jazz
Award. Med en meritlista som bland annat omfattar Miles
Davis, Wayne Shorter, Jan Garbarek behöver MM antagligen
ingen närmare presentation. Nu kommer hon till Sverige igen,

bland annat för en spelning på Swedish Jazz Celebration i
Luleå, och vi gläder oss över att återigen ges möjlighet till att
uppleva henne på scen i denna del av landet, nu med sin
svensk-danska konstellation: Marilyn Mazur Group. Missa inte!
www.marilynmazur.com
www.myspace.com/marilynmazur WORLD JAZZ

Lördag 2/4 Marilyn Mazur Group
Fredrik Lundin, saxofon, Klavs Hovman, kontrabas, Krister Jonsson, gitarr,Marilyn Mazur, slagverk

Upplev jazzhistoriska utspel från en av landets framstormande,
unga grupper med ett helt eget uttryck. Uppfriskande, ny musik
som ger associationer till bland annat Charlie Haden’s New
Liberation Orchestra, blåsargospel, Monk möter Cecil Taylor.
Den rymmer långa, kollektiva melodiska blåsarinslag som på-

minner om New Orleansmusiker på upptåg, varvade med ut-
trycksfulla soloinsatser av smärtsamt vacker karaktär. Låttitlar
som ”Det måste vara doping”, ”Östermalm”, ”Varför får jag
ingen kaka till kaffet din jävel” vittnar också om en viss humor.
www.umlautrecords.com/group/jesuis JAZZ

Lördag 16/4 Je Suis!
Niklas Barnö, trumpet,Marcelo Gabard Pazos, saxofon,Mats Äleklint, trombon,Alexander Zethson,piano, Joel Grip, kontrabas,
Magnus Vikberg, trummor
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Välkommen som medlem även du.

VJO (tidigare Wexiö University Big Band) ger sig här i kast med
vilden Mingus’s musikaliska värld där hans odödliga kompositio-

ner blir utgångspunkt för spontana yttringar för såväl ensemble
som solister. STORBANDSJAZZ

Söndag 13/3 kl. 16.00 Växjö Jazz Orchestra spelar Mingus
16 musiker under ledning av Rickard Magnusson

Finlandssvenska författaren Edith Södergran (1892-1923) fram-
står som en av de största förnyarna av modern svensk lyrik och
lockar ständigt nya läsare till sin värld. Svenska Anna Kruse,
sedan en del år tillbaka bosatt i Köpenhamn, har med sina
framträdanden med egna tonsättningar av Södergrans dikter
skaffat sig ett eget utrymme i många danskars medvetande
och lovordats av dansk press. ”Med en charmerande bland-
ning av tidlösa sånger och berättelser från ES´s liv, förmedlad

med både poesi och humor av Anna Kruse, fångade ensemb-
len sina åhörare i en värld av både sorgmodiga och starkt livs-
bejakande toner. Vi gick därifrån, ut i kölden igen, men nu
med en inre värme och en svaghet för kvinnliga svenska voka-
lister och särskilt Anna Kruses intagande mörka röst. En konsert
av de alldeles sällsynta” skrev en dansk recensent.
www.annakruse.dk
www.myspace.com/edithsodergran JAZZ/VISA

Lördag 19/3 Anna Kruse ”Lyckokatt” med texter av Edith Södergran
Anna Kruse, sång, Sissel Vera Pettersen, saxofon, Eva Malling, kontrabas,Nicholas Kingo, keyboards, såg, dragspel m m,
Lisbeth Diers, trummor, slagverk


