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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 80 kr
vuxen 21–> 130 kr
student 80 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 hösten 2010
Plats: No. 6 Allbotorget 6. Kl. 20.00 –00.30

En av alla de musiker vi som klubb har stiftat bekantskap med
är trumslagaren Benita Hastrup. Minns till exempel när hon
med kort varsel vikarierade i Dr Dingo: ingen lämnades obe-
rörd. Hennes levande spelsätt har imponerat på oss även vid
andra tillfällen och nu kommer hon tillbaka med en i Danmark
väletablerad grupp som funnits sedan 1987: trion Sophistica-
ted Ladies. Gruppen har gett ut fem skivor, huvudsakligen

med eget material. Denna gång kommer de att framföra
material av en av jazzhistoriens främsta kompositörer, gissa
vem! Ledtråd: en av deras senaste skivor bär titeln ”The Sop-
histicated Ladies play Ellington, där trion för övrigt, precis som
denna kväll, förstärks med saxofonisten Christina Dahl.
www.myspace.com/thesophisticatedladies

JAZZ

25/9 Sophisticated Ladies + Christina Dahl, tenorsax
Marie Louise Schmidt, piano, Helle Marstrand, kontrabas, Benita Hastrup, trummor

Danmark har länge varit känt för sina jazzbasister, men frå-
gan är om inte Sverige nu ligger i filen bredvid. En av de
främsta bland de yngre basisterna är Thomas Markusson, bo-

satt i Göteborg. Här presenterar han sin nya trio komplette-
rad med en av våra favoriter: trumpetaren Staffan Svensson.
www.myspace.com/thomasmarkusson JAZZ

23/10 Thomas Markusson Quartet
Staffan Svensson, trumpet, Daniel Fredar, piano,Thomas Markusson, kontrabas,Anders Kjellberg, trummor

Reservera den här kvällen för att kunna höra två nya grupper
med helt olika uttryck! Nuaia, som bildades för några år
sedan på musikhögskolan i Malmö, framför lågmäld men
ytterst intensiv musik där kombinationen röst, akustiska instru-
ment och elektronik utgör redskapen. Gitarristen Mika Forsling
är dessutom uppvuxen i Växjö.

Men vad är då Katapult? Jo, ytterligare en tidigare Växjöbo,
Göran Kroon, som tillsammans med en av våra favorittrum-
slagare Lisbeth Diers har bildat denna duo. Förnämligt och
lyhört samspel kan förväntas! Missa inte denna spännande
afton! www.myspace.com/nuaia
www.myspace.com/lisbethdiers JAZZ/IMPROVISATION

13/11 Nuaia & slagverksduon Katapult
Nuaia: Sofie Norling, sång,Mika Forsling, gitarr, effekter,Michala Östergaard-Nielsen, trummor, percussion, glockenspiel
Katapult: Lisbeth Diers,Göran Kroon, trummor och vibrafon och samplers och percussion och keyboard och sång och
marimba och multitasking och…

Mr Bo and The Voodooers är tillbaka! Från ett välfyllt skafferi
hämtar bandet ingredienser som blues, rythm and blues, soul
och gospel. Kryddig röst, bluesig Hammond, blågungande

rytmer lägger grunden för en festlig avslutning på jazz- och
bluesåret 2010. www.myspace.com/mistermisterbo
www.mrbo.se BLUES

11/12 Lusseblues med Mr Bo and The Voodooers
Mr Bo, gitarr, sång, Bo Hansson, hammondorgel, Lars Mellqvist, bas, Daniel Winerö, trummor
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Konserterna arr. i samarbete med
Musik i Syd
Kultur och Bibliotek, Alvesta
Statens Kulturråd
ABF

Välkommen som medlem även du.

Denna kväll får vi möjlighet att njuta av en av landets främsta
utövare i gränslandet mellan folkmusik och jazz. Förutommed
egna bandet, som funnits sedan 1995, har Gunnel också sam-
arbetat med bl.a. pianisten Gösta Rundqvist, flamencogitarris-

ten Eric Steen och Jan Allan/George Riedel/Rune Gustafsson.
GMB blev vinnare av Manifestpriset 2009 i kategorin folkmusik.
www.myspace.com/gunnelmauritzsonband

FOLKMUSIK/JAZZ

20/11 Gunnel Mauritzson Band
Gunnel Mauritzson, sång, Jonas Knutsson, saxofoner, Stefan Wingefors, kontrabas, dragspel,Christian Jormin, slagverk,
piano


