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Konsert / ConCerts Konsert / ConCerts

Biljetter

Köp biljett på:

www.ystadjazz.se

www.ystadsteater.se

Ystads Turistbyrå  
09.00-19.00, Lördag o söndag 10-18, 
0411–57 76 81.

Under festivaldagarna kan man 
också köpa biljetter på Ystads 
Teater onsdag kl. 17.00-18.00, 
torsdag-fredag kl. 18.00-23.00, 
lördag kl. 16.00-23.00 och söndag  
kl. 14.00-15.00 och 18.00-22.00

Återstående biljetter säljs före 
konsertstart vid respektive scen. 
Antalet platser är begränsade 
på många scener, varför vi 
rekommenderar förköp.

Barn

Samtliga konserter är gratis för 
barn upp t o m 14 år i målsmans 
sällskap. På Ystads Teater krävs en 
ungdomsbiljett om barnet behöver 
egen sittplats.

Ungdomar

Ungdomar 15-25 år erhåller  
50 % rabatt på ordinarie biljettpris.

Lustkort

Innehavare av Lustkort får köpa 
max 2 biljetter/konsert.

Jazzkort

Med Jazzkortet erhålls 25 % 
rabatt på en biljett till varje konsert 
utom till JazzKidz. Kortet kostar 225 
kr och måste visas upp vid entré. 
Jazzkort kan köpas i anslutning till 
respektive konsert samt på Ystads 
Turistbyrå fr.o.m. 21 april.

Golden Card. 

Köp ett Golden Card för 4 500 kr 

och du har förhandsbokad sittplats 
på samtliga konserter. Arrangören 
förbehåller sig dock rätten att sälja 
sittplats som inte intagits senast 
10 minuter innan respektive konsert 
börjar.

Antalet Golden Card är begränsat 
till 30 st. De som önskar speciell 
plats på Ystads Teater anmäler detta 
via e-post till ticket@ystadjazz.se

Golden Card beställs på:  
ticket@ystadjazz.se och översänds 
mot faktura men kan också köpas 
över disk på Ystads Turistbyrå.

tiCKets

Buy tickets via:

www.ystadjazz.se

www.ystadsteater.se

Ystad Tourist Office, 
09:00-19:00, Sat-Sun 09-18 
tel. +46–411–57 76 81.

During the festival days, tickets 
can also be purchased at Ystads 
Teater box office: Wednesday 
17:00-18:00, Thursday-Friday 
18:00-23:00, Saturday 16:00-23:00 
and Sunday 14:00-15:00 and 
18:00-22:00

Remaining tickets are sold before 
the concert starts at the respective 
venues. The number of seats is 
limited at some venues, so buying 
tickets in advance is recommended.

Children

All concerts are free to children 
up to 14 years old in the company of 
an adult. At Ystads Teater a youth 
ticket is required if the child is to 
have their own seat.

Youth

Youth (15-25 years-old) receive 
a 50% discount on the standard 
ticket price.

Lustkort

Lustkort holders may purchase a 
maximum of 2 tickets / concert.

Jazz Card 

A Jazz Card gives you a 25% 
discount on one ticket to every 
concert, except JazzKidz concerts. 
Price: SEK 225. The Jazz Card must 
be shown on entry.

Jazz Cards can be bought in 
connection with the respective 
concert and at Ystad Tourist Office 
from 21 April.

Golden Card 

Buy a Golden Card for SEK 4 500 
and you get a reserved seat for all 
concerts. The arranger reserves the 
right to sell those seats that have 
not been occupied at the latest 
10 minutes before the respective 
concert starts. The number of 
Golden Cards is limited to 30. Those 
who want a particular seat at Ystads 
Teater, please request this via e-mail 
at ticket@ystadjazz.se

Golden cards can be ordered at: 
ticket@ystadjazz.se and paid via 
invoice, or can be bought over the 
counter at Ystad Tourist Office.

Tid 
Time

Plats 
Venue

Artist Ordinarie 
Standard

Jazzkort 
Jazz Card

Lustkort Ungdom 
Youth

Sida 
Page

Onsdag 29 juli / Wednesday 29 July

14.00 Per Helsas gård The Rad Trads 220 165 175 110 6

15.30 Per Helsas gård-N. Promenaden YAzzparad / YAzz parade, The Rad Trads 6

16.30 Norra Promenaden Norrbotten Big Band 6

18.30 Ystads Teater The Rad Trads, Jan Lundgren & Nicole Johänntgen, 
Johanna Jarl Kvartett

340 255 170 7

22.00 S:ta Maria kyrka Inblåsning av festivalen /  
A fanfare from the church tower  
Performed by Bobby Medina

7

22.30 S:ta Maria kyrka Michel Reis “Pavane of Jazz” 180 135 145 90 7

Torsdag 30 juli / Thursday 30 July

11.00 Per Helsas gård Jan Allan – 80 with Norrbotten Big Band 260 195 210 130 10

13.00 Ystads konstmuseum Lina Nyberg 5tet 220 165 175 110 10

13.00 Ystad Saltsjöbad JazzKidz Oddjob “Jazzoo” 160 80 9

15.00 Hos Morten Café Linnea Hall Quartet ”Awakening” 180 135 145 90 11

17.00 S:ta Maria kyrka Guinga and Maria João “Mar Afora” 320 240 255 160 11

18.30 Scala “The Evolution of Jazz Bass” Part 1  
Presented by Hans Backenroth

80 60 65 40 8

20.00 Ystads Teater Jan Lundgren  
”Lycklig Resa – Jan Johansson i våra hjärtan”

440 330 350 220 12

23.00 Ystads Teater Richard Bona 460 345 370 230 13

23.30 Bryggeriet Jam session: Sven Erik Lundeqvist Trio 14

Fredag 31 juli / Friday 31 July

11.00 Per Helsas gård Sylvia Vrethammar ”Jazz meets Brasil” Klas Lindquist, 
Peter Nydahl, Mads Vinding, Aage Tanggaard

260 195 210 130 15

13.00 Ystads konstmuseum Adam Bałdych Imaginary Quartet 260 195 210 130 16

15.00 Hos Morten Café We Float “Deep Songs” 180 135 145 90 16

17.00 Ystad Saltsjöbad Nils Landgren & Friends Rigmor Gustafsson, Ida Sand, 
Eva Kruse, Karolina Almgren & Malin Almgren

400 300 320 200 17

18.30 Scala “The Evolution of Jazz Bass” Part 2  
Presented by Hans Backenroth

80 60 65 40 8

20.00 Ystads Teater Worlds Around – Tineke Postma, Susana Santos Silva,
Karin Hammar, Sandra Hempel, Simona Premazzi,
Linda Oh, Michala Østergaard-Nielsen

340 255 270 170 18

23.00 Ystads Teater Norrbotten Big Band featuring Dianne Reeves 500 375 400 250 19

23.30 Bryggeriet Jam session: Sven Erik Lundeqvist Trio 14

Tid 
Time

Plats 
Venue

Artist Ordinarie 
Standard

Jazzkort 
Jazz Card

Lustkort Ungdom 
Youth

Sida 
Page

Lördag 1 augusti / Saturday 1 August

09.00 Hos Morten Café Frukostjazz / Breakfast jazz  
Jonathan Dafgård Trio ”Guitar Jazz”

180 135 145 90 14

11.00 Per Helsas gård Bobby Medina’s Latin American Jazz Experience 
”Between Worlds”

280 210 225 140 21

13.00 Ystad Saltsjöbad Bossa Negra featuring Hamilton de Holanda & 
Diogo Nogueira

340 255 270 170 23

14.30 MarsvinsholmsTeatern JazzKidz Rymdjazz med Pax och Monday Night Big 
Band

200 100 9

15.00 Continental du Sud Nicole Johänntgen “Sofia Project” 220 165 175 110 21

17.00 Ystads Teater Marius Neset ”Pinball” 260 195 210 130 22

18.30 Scala Sharón Clark meets Mattias Nilsson 240 180 190 120 22

20.00 Ystads Teater Jan Lundgren invites Karin Krog, Harry Allen, 
Jacob Fischer, Hans Backenroth, Kristian Leth  
”100 Years with Billie Holiday”

440 330 350 220 24

23.00 Ystads Teater Dhafer Youssef “Birds Requiem” 440 330 350 220 25

23.30 Bryggeriet Jam session: Sven Erik Lundeqvist Trio 14

Söndag 2 augusti / Sunday 2 August

11.00 Per Helsas gård Pierre Dørge & New Jungle Orchestra 260 195 210 130 26

13.00 Ystad Saltsjöbad Lars Danielsson Group featuring Mathias Eick 
“Liberetto 2”

340 255 270 170 28

13.00 Hos Morten Café Viktoria Tolstoy & Mattias Svensson “Special Duo” 220 165 175 110 26

15.00 Ystads Teater Ewan Svensson New Project featuring Diana Torto, 
John Taylor, Mads Vinding, Anders Kjellberg 

260 195 210 130 27

17.00 Hos Morten Café Viktoria Tolstoy & Mattias Svensson “Special Duo” 220 165 175 110 26

19.00 Ystads Teater Robert Glasper Trio 400 300 320 200 30

22.00 Ystads Teater Kenny Barron and Dave Holland  
”The Art of Conversation”

460 345 370 230 31

Extra!

Eftersom Golden Card är slutsålda, öppnar vi upp för ett litet enklare 
kort – Blue Card. Ger tillträde till samtliga konserter men ingen särskild 
garanterad plats på arenorna med onumrerade platser – på teatern får man 
en bokad plats. Kostnad 4 000 kr och beställs på ticket@ystadjazz.se eller på 
Ystads Turistbyrå 0411-57 76 81.

Extra!

As the Golden Cards are sold out, we would like to offer an alternative 
– Blue Card. This provides you with entry to all concerts, but does not 
guarantee a particular seat at venues with unnumbered seating – you have a 
reserved seat at Ystads Teater. Cost SEK 4 000.  
Order from: ticket@ystadjazz.se or Ystad Tourist Office +46 411-57 76 81.



VälKommen till Ystad sweden jazz FestiVal 2015!

Kära vänner,

Det är med stolthet och glädje som vi 
presenterar årets program. Aldrig tidigare 
har vi presenterat en sådan uppställning av 
förnäma artister. Ett utökat stöd har gjort 
det möjligt att ha en särskild serie konserter 
benämnda Golden Concerts, med en exklusiv 
skara artister. Bland dessa finns vår ”Guest 
of Honour” Grammyvinnaren Dianne Reeves.

För första gången framträder Ystad 
Sweden Jazz egna jazzgrupp, Worlds 
Around. Gruppen har, i samarbete med Jan 
Lundgren, plockats samman av bandledaren 
och saxofonisten Tineke Postma. Det är 
vår medarrangör Musik i Syd som har gjort 
detta möjligt och avsikten är att gruppen 
skall turnera efter jazzfestivalen. Vi hoppas 
givetvis att vår kära publik skall uppskatta 
gruppen och att de gör stor succé.

Vi välkomnar våra kära publik och som 
vanligt kommer ni att kunna tillbringa många 
timmar i vackra och historiska miljöer när 
ni spisar jazz av hög kvalité och ni kommer 
att möta vår ”armé” av glada och trevliga 
volontärer, som hjälper er tillrätta och kan 
tipsa om var ni skall äta och handla mellan 
musikpassen.  
Våra sponsorer bidrar till att festivalen lever 
vidare, så gynna gärna dessa!

welCome to Ystad sweden jazz FestiVal 2015!

Dear Friends,

We are proud to present this year’s 
programme. Never before have we 
presented such a line-up of distinguished 
artists. Increased support has made it 
possible to have a special series of concerts, 
“Golden Concerts”, with leading artists 
including our Guest of Honour, Grammy-
winner Dianne Reeves.

The festival will present the first 
performance by Ystad Sweden Jazz’s own 
jazz group, Worlds Around. The group 
has been picked in cooperation with Jan 
Lundgren, by bandleader and saxophonist 
Tineke Postma. It is our co-arranger Musik 
i Syd that has made this possible, and the 
aim is for the group to go on tour after the 
festival. We hope, of course, that you will 
appreciate the group and that they will be a 
big success.

We welcome our festival visitors 
to Ystad. You can look forward to 
spending many hours in beautiful, historic 
surroundings enjoying jazz of high quality, 
and you will meet our friendly volunteers, 
who are there to help you and can give you 
tips on where to eat and shop between 
concerts. Our sponsors’ support contributes 
to the continuation of the festival, so why 
not take the opportunity to support them?

Varmt välkomna!

Martin Martinsson 
VD, Musik i Syd

Thomas Lantz 
Ordförande 

Ystad Sweden Jazz

Jan Lundgren 
Artistic Director 

Ystad Sweden Jazz

Welcome to Ystad Sweden Jazz Festival.

Martin Martinsson 
MD Musik i Syd

Thomas Lantz 
President 

Ystad Sweden Jazz

Jan Lundgren 
Artistic Director  

Ystad Sweden Jazz
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22.00 S:TA MARIA KYRKA

gäst-tornväktare blåser in festivalen
A fanfare from the church tower

Tornväktaren i Ystad har klättrat de 104 stegen upp i S:ta Maria kyrkas 
torn varje natt, året runt sedan 1748, för att vaka över Ystadborna. Från 
kl. 21.15 blåser han i sin lur och förkunnar att allt är lugnt. Han ersattes 
första gången nägonsin 2012 då trumpetaren Anders Bergcrantz blåste  
in festivalen.  
I år är det den amerikanske trumpetaren Bobby Medina. 

Ystad’s tower watchman has watched over the town from the church 
tower every night since 1748, blowing his horn every quarter of an hour to 
signal that all is well. In 2012 that tradition was broken for the first time 
when a fanfare from trumpeter Anders Bergcrantz signalled the start of  
the festival. This year it will be the American trumpeter, Bobby Medina.

onsdag / wednesdaY 29 jUlY

18.30 YSTADS TEATER

the rad trads, jan lundgren 
& nicole johänntgen, 
johanna jarl Kvartett
Johanna Jarl – vocals 

Sven Erik Lundeqvist – piano  

Johnny Åman (FI/SE) – bass 

Anders Vestergård (FI/SE) – drums

Johanna Jarl Kvartett inriktar sig 
på att ta fram jazzstandards, kända 
som klassiker, i nya arrangemang. 
Gruppen fokuserar på improvisation, 
groove, samspel och uttryck. 
Ovanför briljerar Johannas lyriska 
och djupt känsliga stämma.

Johanna föddes 1982. Inspirerad 
av bl a Billie Holiday och Chet Baker 
började hon tidigt uppträda i sin 
hemstad Malmö. Efter Heleneholms 
musikgymnasium har hon prövat 
olika vägar inom musik och teater 
och fastnat för jazzen.

Sven Erik är utbildad vid 
jazzmusikerutbildningen på 
Musikhögskolan i Malmö och 
fullbordade sin masterutbildning 
2011. Han är en av de pianister som 
anlitas mest här i Sverige och har 
bl a spelat med Håkan Broström, 
Roland Keijser och Jan Allan.

Johnny är född 1986 i Finland 
och bor i Malmö. Han är en av de 
mest anlitade basisterna i Sverige. 
Utbildad vid Musikhögskolan i 
Malmö, mastersexamen 2011. 
Han har spelat med bl a Peter 
Epstein, Tomas Franck och Anders 
Bergcrantz.

Anders har rötterna i Finland. 
Han kom till Sverige för studier 
på Skurups Folkhögskola, senare 
Musikhögskolan i Malmö. Anders 
är en välrenommerad trummis, 
slagverkare och pedagog. Han är 
lärare på Fridhems folkhögskolas 
jazzlinje.

Årets VIP konsert, med The 
Rad Trads, Jan Lundgren & Nicole 
Johänntgen och Johanna Jarl 
Kvartett, arrangeras främst som 
ett särskilt tack till alla festivalens 
sponsorer och alla Yazzfestivalens 
vänner. Deras insatser för festivalen 
är ovärderliga och är avgörande 
för att vi skall kunna arrangera 
festivalen.

Johanna Jarl Kvartett play new 
arrangements of jazz standards with 
a focus on improvisation, groove and 
interplay.

This year’s VIP concert featuring 
The Rad Trads, Jan Lundgren & 
Nicole Johänntgen and Johanna Jarl 
Kvartett is primarily for sponsors 
and Yazz Festival Friends to thank 
them for their invaluable support in 
making the festival possible.

Här kommer ett fantastiskt gäng från 
“the Big Apple”. The Rad Trads har på 
kort tid fått rykte om sig som en av New 
Yorks mest underhållande grupper. Med 
bredden från tidiga New Orleans’ brass 
bands, R&B, Chicago och Delta blues och 
funkiga jazzrytmer vinner de publikens 
gunst varhelst de uppträder. Bandet har 
spelningar regelbundet på New York-scener 
som Brooklyn Bowl och Blue Note. The Rad 
Trads har turnerat i Europa och förekommit 
på Edinburgh Jazz & Blues Festival och 
Ambria Jazz Festival i Italien. Dessutom har 
gruppen uppträtt eller gjort inspelningar 
med bl a Deer Tick, Jonathan Batiste & Stay 
Human, Antibalas, St. Paul & The Broken 

Bones, Ikebe Shakedown, Lenny Pickett 
och Joe Lovano bland många andra. Från 
en upptagning i Brooklyn på YouTube kan 
man uppleva The Rad Trads ta sig an Got 
My Mojo Working. Frisk och energifylld 
jazzunderhållning utlovas.

The Rad Trads have quickly established 
a reputation as one of New York’s most 
entertaining bands. They draw on a fantastic 
mix of styles, from early New Orleans 
brass bands and R&B to Chicago and Delta 
blues and funky jazz rhythms. The band 
play regularly at New York venues such as 
Brooklyn Bowl and Blue Note. A morning 
session of dynamic jazz entertainment to 
open this year’s festival.

15.30 YAzzparad / YAzz parade!

Ystad förvandlas till New Orleans när The Rad 
Trads jazzar genom staden. YAzzparaden börjar kl 
15.30 på Per Helsas gård och går längs gågatan till 
Norra Promenaden.

Ystad will feel like New Orleans when The Rad 
Trads take to the streets to lead a vibrant jazz 
parade through the town. The YAzzparade starts 
at 15:30 at Per Helsas gård and proceeds along the 
pedestrian street to Norra Promenaden.

16.30 NORRA PROMENADEN

norrbotten 
Big Band  
gratiskonsert 
Free concert

14.00 PER HELSAS GÅRD

the rad trads
Jared LaCasce (US) – trumpet, vocals 

Michael Fatum (US) – trumpet 

Patrick Sargent (US) – tenor sax 

“Tall” Sam Crittenden (US) – trombone 

Alden Harris McCoy (US) – guitar, vocals 

Johnny Fatum (US) – drums, percussion, vocals 

Michael ”Big Red” Harlen (US) – bass 

Jamie Eblen (US) – drums, percussion

onsdag / wednesdaY 29 jUlY

22.30 S:TA MARIA KYRKA

michel reis “Pavane of jazz”
Michel Reis (LU/US) – piano

Med ett nytt grepp ger vi en 
konsert i Mariakyrkan efter 
inblåsningen från tornet. En 
solopianist skapar spännande musik 
som är ägnad att ge oss lyssnare en 
försmak av festivalen. Vi kommer att 
ledas in i en del av den tonvärld som 
Ystad Sweden Jazz Festival kommer 
att utveckla likt en solfjäder under 
de närmaste dagarna och nätterna.

Född i Luxembourg, 1982 
började Michel Reis spela piano 
vid åtta års ålder. Improvisation 
och komponering startade han i 
tidiga tonår och Konservatoriet 
i Luxembourg blev första anhalt. 
Snart var han elev vid Berklee 
College of Music i Boston, fortsatte 
till New England Conservatory 
of Music och avslutade där med 
magisterexamen. 

Under studietiden i Boston 
arbetade och framträdde Reis med 
bl a Joe Lovano och Dave Holland. 
Michel Reis har nu fem album i 
eget namn bakom sig, är flerfaldigt 
prisbelönad och har haft bejublade 
konserter bl a på Blue Note Jazz 
Club, Jazz at Lincoln Center, 
Olympia i Paris, Knitting Factory och 
Montreux Jazz Festival. Michel Reis 
leder flera band och pendlar mellan 
Luxembourg och New York.

A late evening solo piano concert 
at St Mary’s Church. Michel Reis 
from Luxembourg is an award-
winning pianist, who has released 
five albums and played all over the 
world including the Montreux Jazz 
Festival. Beautiful, reflective music 
in an atmospheric setting rounds off 
the opening day of the festival.

Konsert värd/concert host
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30 JULY  
18.30 SCALA  
PART 1

31 JULY 
18.30 SCALA 
PART 2

jazzKidzjazzKidz

“the evolution of jazz Bass”
Presented by Hans Backenroth

I barndomen i Karlstad lyssnade 
Hans på Weather Report och Jaco 
Pastorius som gjorde ett stort 
intryck på honom. Miles Davis med 
Kind of Blue blev ytterligare en 
ingång. Sedan drabbade honom 
Niels-Henning Ørsted Pedersen som 
kom till en konsert i Hans hemstad. 
”Jag trodde inte att det var möjligt 
att spela som han gjorde på något 
instrument, så melodiöst och med en 
så stark rytmkänsla samtidigt.” Så 
blev det kontrabas för Backenroth. 
Nu är han en av Skandinaviens allra 
främsta basister. Han har spelat 
med alla de svenska jazzlegenderna 
och är ett förstahandsval för 
många gästande internationella 
jazzstjärnor. Ofta återkommande 
artist i Ystad sedan första festivalen 
2010.

Hans Backenroth gör en historisk 
exposé över kontrabasens roll 
och hur den varit med att påverka 
jazzens utveckling. Han kommer 
att prata om flera epokgörande 
basister - från 1900-talets början 
fram till nu - och med musikexempel, 
ljud och bild visa hur dessa påverkat 
basspelet. 

Tidigt i jazzens barndom 
fungerade basen som ett stadigt 
rytminstrument men med tiden har 
instrumentet fått större frihet och 
på så sätt mer aktivt kunna påverka 
musiken. Och inte minst solistiskt 
har basen nu fått en mer jämbördig 
position med övriga stämmor i 
jazzen. ”The Evolution of Jazz Bass” 
är en eller snarare två föreläsningar 
som varit mycket uppskattade. 
Presentationen hålls på svenska.

Hans Backenroth, one of 
Scandinavia’s leading bassists, 
presents fascinating insights on 
jazz history in his two-part lecture 
series: The Evolution of Jazz Bass.

The presentation uses music and 
images to highlight the key bassists 
who have pushed the boundaries 
for the instrument, and shows just 
how much the bass has contributed 
to the development of jazz. The 
presentation is in Swedish.

25 JUN – 9 AUG 2015
YSTADS KONSTMUSEUM (1:A VÅN / GROUND FLOOR)

lasse seger “jazz memories 
in Black & white”
Fotografi /Photography

Lasse Seger är född 1939 i 
Örebro och har varit bosatt i 
Skåne sedan slutet av 60-talet. 
Som jazzfotograf använder Seger 
aldrig blixt och mestadels kör han 
svartvitt. Bäst trivs han med sin 
gamla Leicakamera, som är diskret 
och tystgående. Segers största 
förebilder är Georg Oddner, Robert 
Capa och Henri Cartier-Bresson.

”Att framkalla film och 
pappersbilder lärde jag mig på 
ungdomsgården när jag var elva 
år. Jag sommarjobbade i Konsum 
som springschas och kunde köpa 
en bälgkamera, som faktiskt 
fungerar än idag. Till Märta i 
porträttstudion flydde jag nästan 
varje dag efter plugget. Hon lärde 
mig t ex kamerateknik, retuschera 
och porträttfotografering. Visst 
var jag fascinerad också av hennes 
oräkneliga fräknar och skorrande 
småländska!

Jazzen kom in i mitt liv när 
klassens värsting tog med mig till 
ett jukebox-café, där vi spelade 
Skokiaan med Louis Armstrong 
för tvenne 25-öringar. Läroverkets 
musiklärare Klang-Johan spädde 
på under lektionerna med t ex 
Ellingtons Ko-ko och hemma hos 
min kompis hörde jag Monk, Davis, 
Coltrane och Parker.

Jag blev en av OrkesterJournalens 
ordinarie fotografer 1989 och 
glädjen var extra stor, när jag fick 
omslagsbilder publicerade. OJ’s 
dåvarande chefredaktör Lars Westin 
stimulerade mitt fotograferande 
med nyttiga kontakter och uppdrag 
inte minst på andra sidan bron. 
Hos jazzskribenten Jan ”Jolson” 
Olsson fick jag haka på som prao 
bakom kulisserna och möta många 
legendarer.

Det känns mycket hedrande att 
nu få visa mina bilder på Ystads 
konstmuseum i samband med Ystad 
Sweden Jazz Festival!” Fri entré.

Vernissage: 25/6 kl 17.00-19.00 
Invigningstalare Jan Lundgren, 
konstnärlig ledare, Ystad Sweden 
Jazz Festival.

Ystad Sweden Jazz Festival 
i samarbete med Ystads 
konstmuseum

An exhibition of black and white 
photography by Swedish jazz 
photographer, Lasse Seger, who has 
used the same trusty Leica camera 
for many years to capture Swedish 
and international jazz stars in 
atmospheric monochrome.  
Free admission.

Official opening: 25 June, 
17.00-19.00. Opening speech by Jan 
Lundgren, Artistic Director of Ystad 
Sweden Jazz Festival.

Ystad Sweden Jazz Festival 
in cooperation with Ystads 
konstmuseum.

PersPeCtiVes on jazz torsdag / thUrsdaY 30 jUlY

13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

oddjob “jazzoo”
Daniel Karlsson (SE/NO) – vocals 

Goran Kajfeš – trumpet 

Per ”Ruskträsk” Johansson – baritone sax, flute 

Peter Forss – bass 

Janne Robertsson – drums

Svängiga jazzfabler som tilltalar 
både barn och vuxna. Att barn gillar 
rytmer, musik och dans, det torde 
vara en empiriskt bevisad sanning. 
Där är de inte särskilt olika vuxna. 
Och i likhet med Tove Janssons 
muminböcker finns det en hel del 
barnmusik vars olika lager både 
ungar och vuxna kan uppskatta. 
Musiken är målande, man kan tydligt 
höra igelkottens bekymmer att ta 
sig över en alltför trafikerad väg eller 
hur skrytsam den kaxiga ankan är. 

Gruppen presenterar här en 
lekfull och interaktiv upplevelse 
där varken musikerna, barnen eller 
djuren vet hur det kommer att sluta. 
Jazz för stora och små.

Daniel är född 1975 och svensk 
sångare/skådespelare, verksam i 
Norge. En komiker och entertainer 
som rönt stor framgång.

Goran är född 1970 med rötter 
från Kroatien och har en jazzpianist 
till far. Gästade Ystad 2013 med sin 
Subtropic Arkestra under stort jubel.

Per, född 1969 i just byn Ruskträsk 
utanför Lycksele. Väletablerad 
på parnassen, medverkat på flera 
hundra album. Även medlem i 
Gorans Arkestra och i Ystad 2013.

Peter är född i Stockholm. Utbildad 
med examen från KMH efter 
såväl klassisk- som jazzutbildning. 
Uppskattad arrangör särskilt för 
stråkinstrument.

Janne kommer från Växjö. 
Med ambitionen att bli klassisk 
slagverkare bytte han ändå tidigt 
till jazz. Nu välrenommerad trummis 
med examen från KMH 1992. Flitigt 
anlitad.

Swinging jazz fables for children 
and grown ups presented by the 
Swedish five-piece band, Oddjob in 
their popular Jazzoo show. A playful 
and interactive experience in which 
neither the musicians, children or 
animals know what will happen in 
the end. Jazz for all ages.

14.30 MARSVINSHOLMSTEATERN

rymdjazz med Pax och 
monday night Big Band
Sanna Persson Halapi (Pax) 

Trumpet: 

Gert-Inge Persson 

Fredrik Davidsson 

Niklas Fredin – also vocals 

Lars Søberg 

Trombone: 

Ola Nordqvist 

Anders Larson 

Ola Åkerman 

Björn Hängsel – bass trombone 

Saxophone: 

Håkan Caesar – alto, soprano 

Ulf Holmström – alto, clarinet, flute 

Dan Holmström – tenor, clarinet, 

flute 

Peter Wilgotsson – baritone, bass 

clarinet 

Rhythm section: 

Sven Erik Lundekvist – piano 

Jan Karlsson – bass 

Karsten Bagge – drums

Vad händer när en rymdvarelse 
möter ett helt storband med 
saxofoner, trumpeter, tromboner, 
trummor, bas och piano? Det blir 
garanterat svängigt - men frågan  
är om Pax kan sjunga?

Rymdvarelsen Pax har under 
de sista två åren blivit en av 
Barnkanalens mest populära figurer. 
Med sitt annorlunda och knasiga 
sätt att se på planeten Jorden och 
jordborna, har hon blivit barnens 
favorit - alltid på deras sida!

Nu ska Pax prova på jazz, och då 
blir det såklart rymdjazz! Men hur 
låter egentligen rymdjazz? Och vad 
är det för konstiga blänkande lådor 
som musikerna kliar på?

Välkomna med på ett äventyr för 
hela familjen med Pax och Monday 
Night Big Band!

Sanna Persson Halapi är komiker 
och skådespelare. Hon är kanske 
mest känd för sina roller i Pax 
Jordiska Äventyr, HippHipp och 
Music for One Apartment and Six 
Drummers.

Monday Night Big Band (MNBB) 
bildades 1988 av jazzmusikern och 
kompositören Jörgen Nilsson som 
en hyllning till trumpetaren och 
arrangören Thad Jones. Bandet 
har sedan starten snart gjort 1 000 
spelningar. MNBB fortsätter sin 
verksamhet med spelning i Malmö 
första måndagen i månaden.

This open air concert in the 
beautiful grounds of Marsvinsholm 
Castle brings together Pax, the 
popular alien character from 
Swedish children’s TV, and big 
band. What happens when Pax 
tries space jazz with the help of the 
Monday Night Big Band? Music and 
entertainment with great appeal for 
children and adults.

lördag / satUrdaY 1 aUg
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11.00 PER HELSAS GÅRD

jan allan – 80 with 
norrbotten Big Band
Jan Allan – trumpet 

Norrbotten Big Band

”Tänk på Jan Allan och skriv ett 
stycke musik!” löd uppmaningen 
från Joakim Milder. Så blev det. 
Här ges fritt spelrum för Jan 
Allans nästan försynta, men starkt 
profilerade och uttrycksfulla ton. 
Skaran av kompositörer är Cecilia 
Persson, Fredrik Lundin, Peter 
Danemo, Elin Larsson Forkelid, 
Joakim Milder, Håkan Broström och 
Ann-Sofi Söderqvist. Resultatet, 
vad sägs om: ”Öppet hav”, 
”Shades of blue” eller ”Tema med 
komplikationer”. Spännande, eller 
hur? Allt finns på en dubbel-CD med 
titeln Jan Allan – 80.  
Jan fyller 80 år!

Dr Jan Bertil Allan föddes 
1934 i Falun. Disputerade 
1976 i partikelfysik. Dock mest 
känd som en av Sveriges mest 
uppmärksammade jazzsolister. 
Redan 1955 blev han engagerad av 
Carl-Henrik Norins orkester. Därifrån 
har han medverkat i klassiska 
inspelningar med bl a Lars Gullin, 
Rolf Billberg och Nils Lindberg. På 
70-talet arbetade han mycket med 
Alice Babs. Senare bildade han 
tillsammans med Bengt Hallberg och 
Georg Riedel Trio Con Tromba, som 
länge turnerade över hela landet. 

Så har det pågått och Jan har 
samarbetat med i stort hela den 
svenska jazzeliten, liksom ett flertal 
andra Lee Konitz, Thad Jones, Mel 
Lewis, Warren Vaché. Underfundigt 
slingrande liksom eftertänksamt är 
hans solistiska spel.

Norrbotten Big Band 
presenteras tillsammans med 
Dianne Reeves.

One of Sweden’s most renowned 
jazz soloists, trumpeter Jan Allan, is 
showing no signs of slowing down at 
the age of 80. He will be performing 
at today’s open-air opening concert 
in the company of Norbotten Big 
Band, pg. 19.

Jan Allan joined the Carl-Henrik 
Norin Orchestra in 1955 and since 
then has played with names such 
as Lars Gullin, Rolf Billberg, Nils 
Lindberg, Bengt Hallberg, Lee Konitz, 
Thad Jones and Mel Lewis.

Norrbotten Big Band is presented 
with Dianne Reeves.

15.00 HOS MORTEN CAFÉ

linnea hall Quartet 
”awakening”
Linnea Hall – vocals 

Emanuele Maniscalco (IT/DK) – piano 

Roberto Bordiga (IT) – bass 

Anders Vestergaard (DK) – drums

Här presenterar vi en ung grupp 
som kommer att ge oss lyssnare nya 
och mycket spännande infallsvinklar 
på festivalens huvudspår. Linnea 
Hall Quartet är en relativt nybildad 
kvartett med musiker som alla 
tidigare spelat ihop i andra 
konstellationer. Gemensamma 
nämnare är Skurups folkhögskola 
och Rytmiska konservatoriet i 
Köpenhamn. Här möts de i ett 
gemensamt utforskande av gamla 
standards och nyskrivet material.

Linnea Hall är född 1989 är bosatt 
i Malmö. Hon har studerat jazz 
på både Lunnevads och Skurups 
jazzlinje och bland annat samarbetat 
med musiker som Steve Dobrogosz. 
Som student i Lund försöker hon 
kombinera psykologi med musiken. 
2011 fick hon jazzstipendiet av 
Kristianstads jazzklubb, Blue 
Bird. Lyssnat mycket på Monica 
Zetterlund och Billie Holiday. Under 
uppväxten har även Joni Mitchell 
varit en stor inspirationskälla för 
henne. Linnea förfogar över en lätt, 
klar och vackert klingande stämma.

Emanuele Maniscalco är född 
i Brescia, Italien 1983. Han är 
även slagverkare, arrangör och 
kompositör. Dessutom en nyfiken 
utforskare av andra områden; 
filosofi, arkitektur(!). Han anser 
att återkommande work shops 
med Stefano Battiglia i Siena 
varit mycket viktiga och är 
även solistutbildad vid Rytmisk 
Konservatorium i Köpenhamn. 
Framträdde länge med Enrico Rava 
och har medverkat i ett 20-tal album. 
Turnérat och uppträtt i stora delar 
av världen. Mångsidig musiker och 
människa.

Roberto Bordiga startade 
sin musikaliska karriär som 
trumpetare innan han drabbades av 
kontrabasen. Han har diplom från 
Centro Professione Musica CPM i 
Milano. Roberto har uppträtt på ett 
flertal jazzfestivaler med ett stort 
antal italienska jazzstjärnor.

Anders Vestergaard uppvisar 
en spelstil som handlar om energisk 
närvaro. Han intresserar sig mycket 
för utforskandet av ljud och textur. 
Detta är centralt på det sätt som 
Anders Vestergaard närmar sig sina 
trummor. Spännande trummis.

Linnea Hall Quartet is a young 
international group featuring rising 
star Swedish vocalist Linnea Hall, 
Italian bassist Roberto Bordiga, 
Danish drummer Anders Vestergaard 
and Italian pianist Emanuele 
Maniscalco, who has worked 
extensively with Enrico Rava. They 
will be performing a sparkling mix 
of revisited standards and newly 
written material. 

13.00 YSTADS KONSTMUSEUM

lina nyberg 5tet
Lina Nyberg – vocals  

Cecilia Persson – piano   

David Stackenäs – guitar  

Josef Kallerdahl – bass  

Peter Danemo – drums

Lina Nyberg 5tet gav ut albumet 
Sirenades, de flesta spåren 
med samma besättning som 
vid konserten här. Den har bl a 
hyllats av Down Beat. Materialet 
består av Linas kompositioner och 
arrangemang. Vad sägs om Lilac 
Wine, The Monster Song eller The 
Skin? Mycket riktigt rör sig bandet 
över ett brett musikaliskt landskap. 
Häng med Odysseus på denna 
frestande seglats mellan Skylla  
och Karybdis.

Lina Nyberg föddes 1970 i 
Stockholm och har under 25 års 
tid verkat som jazzsångerska och 
kompositör i Sverige men också 
turnerat mycket utomlands. Lina 
har 16 skivor i bagaget och har 
samarbetat med Esbjörn Svensson, 
Palle Danielsson, Bohuslän Big Band, 
Fredrik Ljungkvist bl a. Prisbelönad.

Cecilia Persson, född 1982 har 
examen från KMH i Stockholm 2008. 
Hon ses som en förnyare med en 
uppfinningsrik attityd mot pianot 
och improvisation som konstform. 
Verksam även i ensemblen Paavo 
och sin egen kvintett.

David Stackenäs rör sig lätt 
mellan starkt experimentellt 
utspel och lågmäld ljuv harmoni. 
Verksam i flera andra ensembler. 
Hans soloalbum The Guitar har fått 
stort beröm av Ken Waxman i Jazz 
Weekly.

Josef Kallerdahl är en 
uppmärksammad basist som 
kombinerar elegans med stabilitet 
i sitt spel. Liksom David och övriga 
engagerad av flera grupper.

Peter Danemo med 
magisterexamen från KMH har 
under de senaste två decennierna 
varit en av Sveriges mest 
uppskattade slagverkare. Inte 
bara som musiker, utan även som 
kompositör.

Lina Nyberg 5tet is a five-piece 
Swedish band that explores a wide 
musical landscape. Their album, 
Sirenades, consisting mainly of 
compositions and arrangements by 
vocalist Lina Nyberg, was acclaimed 
by Down Beat.

torsdag / thUrsdaY 30 jUlY torsdag / thUrsdaY 30 jUlY

17.00 S:TA MARIA KYRKA

guinga and maria joão 
“mar afora”
Maria João (PT) – vocals 

Guinga (BR) – guitar

I denna sena 
eftermiddagskonsert med 
kyrkorummets återklang får vi möta 
två underbara artister som låter oss 
följa med på en tur ut på havet – 
långskeppet får släppa förtöjningen. 
I “Mar Afora” (Throughout by the 
Sea), Guingas kompositioner och 
hans spel med Maria Joãos plastiska 
tolkningar förför oss bort.

Maria João Monteiro Grancha 
är född i Lisabon 1956. Far portugis 
och mor från Moçambique. Hon är 
berömd för sin musikaliska rörlighet 
och improvisationsförmåga. Med 
en vidsträckt attityd mot genrer har 
hon med jazzen som bas tagit in en 
blandning av folkmusik, elektronisk 
och symfonisk musik, avant-garde. 
Hon har ett långvarigt samarbete 
med den portugisiske pianisten 
Mário Laginha och har genom 
åren även arbetat med bl a Bobby 
McFerrin och gitaristen Wolfgang 
Muthspiel. Förutom samarbetet med 
Guinga driver hon ett portugisiskt 
projekt OGRA som blandar jazz och 
elektronisk musik. Fler än 25 album 
finns med Maria João. Med sin unika 
sång är hon stilbildare.

Guinga – Carlos Althier de Souza 
Lemos Escobar är född 1950 i 
Madureira, förort till Rio de Janeiro. 
Hans farbror lärde honom spela 
gitarr vid 11 års ålder och redan vid 
14 började han komponera. ”Sou 
Só Solidão” skrev han som 17-åring 
och fick stor uppmärksamhet vid en 
internationell sångfestival. Klassisk 
gitarr blev huvudspåret när han 26 år 
gammal började studera för Jodacil 
Damasceno. På 70-talet inledde han 
ett fruktbart samarbete med poeten 
och textförfattaren Paulo Cesar 
Pinheiro. Deras alster blev framförda 
av en lång rad framstående artister, 
bl a Michel Legrande och Elis 
Regina. Guinga är nu ansedd som en 
av Brasiliens mest uppfinningsrika 
låtskrivare och framstående 
gitarrister.

This late afternoon concert 
in Ystad’s beautiful St Mary’s 
Church brings together one of 
Brazil’s greatest songwriters and 
guitarists, Guinga, and one of 
Portugal’s leading jazz vocalists, 
Maria João in a concert entitled 
“Mar Afora” (Throughout by the 
Sea). Maria João, known for her 
inventive improvisations, brings new 
interpretations to Guinga’s songs – 
singer and composer performing in 
perfect harmony.

Konsert värd 
concert host

Konsert värd 
concert host

Konsert värd 
concert host

Konsert värd / concert host
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20.00 YSTADS TEATER

jan lundgren ”lycklig resa – jan johansson i våra hjärtan”
Jan Lundgren – piano 

Mattias Svensson – bass 

Claudia Bonfiglioli – violin 

Daniela Bonfiglioli – violin 

Karolina Weber-Ekdahl – viola 

Charlotta Weber-Widerström – cello

Jan Lundgren har alltid varit 
intresserad av Jan Johanssons 
musikaliska arv. Nu efter många 
funderingar har han kommit på 
hur en hyllning till hans kollega 
kan gestalta sig. Jan själv med en 
kontrabas och stråkkvartett ger en 
intressant och vacker inramning 
till Jan Johanssons gärning som 
stilbildande svensk jazzpianist. 
Ett postumt möte mellan två 
stora jazzpersonligheter, där 
utgångspunkten är Jazz på svenska.

Arrangemangen är utformade 
av Martin Berggren som gjort succé 
med konsertturnén Come Fly With 
Us. Stråkkvartetten leds av Claudia 
Bonfiglioli som är stämledare vid 
Kungliga Filharmonikerna där även 
Daniela är verksam. Syskonparen 
är bland de främsta stråkmusikerna 
i Sverige. Mattias Svensson 
presenteras med Viktoria Tolstoy 
på sid. 29.

Konstnärlige ledaren för 
Ystad Sweden JazzFestival Jan 
Lundgren, född 1966. Bor sedan 
2005 i Ystad. En blick på hans 
omfattande produktion visar på en 
remarkabel nyfikenhet och förmåga 
att förverkliga komplicerade projekt. 
Det blir så tydligt när man radar 
upp några av alla album som blivit 
till med denna inställning. Från det 
första med hans trio – Swedish 
Standards till All By Myself från 
2014 över Mare Nostrum med 
Paolo Fresu och Richard Galliano, 
Svenska Landskap, Les Parapluies de 
Cherbourgh med kompositioner av 
Michel Legrand, Magnum Mysterium 
med Gustaf Sjökvists kammarkör och 
Lars Danielsson, Flowers of Sendai. 
Det verkar som om Lundgren vänt 
varenda sten. Och omvandlat fynden 
till något som har alldeles egen 
prägel. En kulturgärning av format.

Jan Johansson var född i 
Söderhamn 1931. Studerade en 
tid i Göteborg på Chalmers, aktiv i 
Chalmersspexets föreställningar. 
Efter att ha lämnat studierna bodde 
han ett tag i Köpenhamn där han 
bl a spelade med Stan Getz och 
Oscar Petiford. 1962 kom han till 
Stockholm och inledde samarbete 
med Georg Riedel, Arne Domnérus, 
Bosse Broberg, Egil Johansen och 
Rune Gustafsson. Han turnerade 
flitigt och spelade in flera album 
under eget namn. Till de mer kända 
hör Jazz på svenska, Jazz på ryska, 
Musik genom fyra sekler, 8 bitar 
Johansson och Innertrio. Det finns 
även andra inspelningar, inte lika 
kända; Rörelser, In pleno, Jazz 
på ungerska, Mobil, Den korta 
fristen och Barnkammarmusik. Han 
komponerade även för Sveriges 
Radio och TV, till exempel Pippi 
Långstrump. Jan Johansson omkom 
i en bilolycka i november 1968. 
Han har lämnat oförglömliga spår 
efter sig.

Jan Lundgren has always been 
fascinated by the music of Swedish 
pianist, Jan Johansson. Tonight’s 
concert presents new arrangements 
of Jan Johansson’s music by Martin 
Berggren for piano, bass and string 
quartet.

The Artistic Director of Ystad 
Sweden Jazz Festival, Jan Lundgren, 
has recorded music in many 
constellations – as a collaborator, 
with his trio, and as a solo pianist, 
most recently on All By Myself 
(2014).

Jan Johansson’s distinctive, 
contemplative piano style can be 
heard on albums such as Jazz på 
svenska and Jazz på ryska. He died 
in a car accident at the age of 37 in 
1968, but his legacy is not forgotten.

23.00 YSTADS TEATER

richard Bona
Richard Bona (CM/US) – bass, vocals 

Tatum Greenblatt (US) – trumpet 

Adam Stoler (US) – guitar 

Etienne Stadwijk (NL/US) – keyboards 

Ludwig Afonso (CU/US) – drums

I mörkret nära midnattstimmen 
drabbar oss denna förtrollande 
musik. Dramatisk (passar på teatern) 
och direkt med mycket afrikanska 
influenser och world fusion skapar 
gruppen en veritabel musikfest. 
Roliga och påhittiga med fiffiga citat, 
skapar Richard Bona med sin grupp 
en spänning i musiken som gör den 
ytterst levande.

Richard Bona, född 1967 i 
Kamerun. Som liten var musik hans 
stora intresse och redan som 5-åring 
spelade han balafon i sin farfars 
orkester. I tonåren flyttade familjen 
till huvudstaden Douala och där fick 
Richard snart upp ögonen för jazz. 13 
år gammal började han spela elbas 
inspirerad av Jaco Pastorius. 

Efter en tid i Tyskland, dit han 
emigrerat som 22-åring kom han 
till Frankrike. Där blev han snabbt 
engagerad av ledande jazzmusiker i 
Paris och påbörjade musikstudier. 

Till New York kom han 1995, 
uppbackad av Mike Stern. 
Efter en tids turnerande och 
musicerande med bland andra 
Joe Zawinul träffade han Harry 
Belafonte. Richard Bona blev nu 
hans bandledare i närmare två 
år. Världsmusikern Bona har med 
talang, vilja och nyfikenhet blivit en 
av de mest spännande musikerna 
vi har. 

Idag turnerar han för fulla 
hus världen över. Richard Bona 
har uppträtt med ett stort antal 
välkända artister: Mike Stern, 
Pat Metheny, Michael och Randy 
Brecker, Chaka Khan, Bobby 
McFerrin är några av många. Virtuos 
elbasist och härlig sångare med ett 
tiotal album i bagaget. Grammy-
vinnare.

Richard Bonas musiker Tatum 
Greenblatt, Adam Stoler, Etienne 
Stadwijk och Ludwig Afonso är 
alla hemmahörande i den absoluta 
världseliten.

With pulsating music permeated 
by African and world fusion 
influences, Grammy-winning 
virtuoso bassist Richard Bona and 
his group are set to create a festive 
atmosphere for tonight’s final 
concert.

Richard Bona started playing 
electric bass at the age of 13, 
inspired by the music of Jaco 
Pastorius. A rich and varied 
international music career has 
included a two-year spell as 
Harry Belafonte’s bandleader 
and performances with a host of 
star names such as Mike Stern, 
Pat Metheny, Michael and Randy 
Brecker, Chaka Khan and Bobby 
McFerrin.

torsdag / thUrsdaY 30 jUlY torsdag / thUrsdaY 30 jUlY
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23.30-03.00 BRYGGERIET

sven erik lundeqvist trio
Sven Erik Lundeqvist – piano 

Simon Petersson – bass 

Olle Dernevik – drums

Jam Session är ett magiskt 
begrepp. Jazzmusiker från vitt 
skilda erfarenheter träffas och 
leker fram musiken tillsammans. Få 
musikgenrer har denna fantastiska 
kapacitet där musiker med helt 
olika bakgrund delar en och samma 
musikskatt. I jazzlitteraturens 
”centrallyrik” finns några hundra 
kompositioner/låtar som de allra 
flesta musiker behärskar eller känner 
till. Dessutom finns en struktur i 
musiken som ligger väl i botten. 
Inte bara det; alla hyggligt erfarna 
jazzmusiker är uppfostrade till att 
lyhört svara på medmusikanternas 
upptåg och infall.

Har man tur kan man i ett 
välregisserat/välbefolkat jam få 
uppleva förtrollade ögonblick av 
spontan spelglädje där oväntade och 
överraskande händelser inträffar.

I en repris från förra året har 
vi glädjen att som husband ha 
Sven Erik Lundeqvist Trio.

Late night jam sessions have 
become a highly appreciated part of 
the festival. Last year’s house band, 
Sven Erik Lundeqvist Trio, is back. 
Enjoy a genuine jam session in a 
great atmosphere at Bryggeriet.

11.00 PER HELSAS GÅRD

sylvia Vrethammar  
”jazz meets Brasil” 
Klas lindquist, Peter nydahl, 
mads Vinding, aage tanggaard
Sylvia Vrethammar – vocals 

Klas Lindquist – saxophone 

Peter Nydahl – piano 

Mads Vinding (DK) – bass  

Aage Tanggaard (DK) – drums

En bit på väg i Festivalen här i 
Ystad får vi möjlighet att uppleva 
något alldeles extra. Musikerna 
runt Sylvia Vrethammar skapar en 
underbart medryckande stämning. 
Sylvia själv kan trona över hela 
anrättningen och fullborda verket 
med sin starka utstrålning och 
träffsäkra musikalitet. Ta emot.

Sylvia Vrethammar fick sitt 
genombrott 1969 med en egen 
TV-show ”Sylvia 24“ samt med 
albumet ”Tycker om dig”. Kärleken 
till brasiliansk musik och framgång i 
sångfestivalen i Rio ledde till filmen 
”Rio de Janeiro Blue”, samarbete 
med dragspelaren Sivuca samt turné 
i Skandinavien med Trio Pandeiro De 
Ouro – producent Rune Öfwerman. 

Samarbetet med kompositören 
Bert Kaempfert ( Strangers in 
the Night) blev en stor succé som 
toppades med ett live-dubbelalbum 
samt  en konsert i Albert Hall 
1980. Egna TV-shower I Tyskland 
följde samt konserter i Argentina & 
Colombia.

1985 invigde Sylvia Sveriges 
första hotell i Kina och 1995 började 
samarbetet med pianisten Jan 
Lundgren. Tidig influens av jazz och 
klassisk musik har utvecklat Sylvia 
till den sångerska hon är i dag! 
Sylvia är gift med musikproducenten 
Alex Gietz och har numera sin 
boplats i Sverige och i Tyskland.

Klas Lindquist har studerat på 
KMH i Stockholm och på Mannes 
College of Music i New York. Han 
leder Klas Lindquist Nonet. Spelar 
även med Stockholm Swing All 
Stars, Claes Janson Band och Jan 
Slottenäs Storband.

Peter Nydahl, Louis 
Armstrongstipendiat 2014 för 
”Elegant och fyndigt pianospel”. Han 
är född i Mora och betraktas som 
en av de mest intressanta svenska 
jazzpianisterna i sin generation.

Aage Tanggaard är född 1957. 
Elev hos Ed Thigpen. Hans meritlista 
är synnerligen omfattande, arbetat 
med Svend Asmussen, Stan Getz, 
Horace Parlan, Lee Konitz och 
Dexter Gordon för att nämna några. 
Välkommet återbesök.

Mads Vinding presenteras med 
Ewan Svensson, sid. 27.

late nights and earlY mornings lördag / satUrdaY 1 aUg

09.00 HOS MORTEN CAFÉ

jonathan dafgård trio 
”guitar jazz”
Jonathan Dafgård – guitar 

Gabriel Waite – bass 

Arvid Ingvarsson – drums

Med täta klanger och fängslande 
melodier söker sig Jonathan Dafgård 
Trio igenom välkända jazzklassiker 
och egenskriven musik. De vill måla 
upp en hel värld av toner och rytmer 
som bara existerar för en kort tid. En 
värld där alla lyssnare är inbjudna. 
Bandet bildades genom möten på 
musikskolor i Skåne.

Frukost serveras -  
ingår i biljetten!

Jonathan Dafgård, 22 år gammal 
och uppvuxen i Malmö. Han 
medverkade vid VIP-konserten, 
med sin trio under festivalen 
2013. Det blev stor succé. Gabriel 
Waite, 22 år gammal, uppvuxen i 
Simrishamn. Börjar andra året på 
Skurups folkhögskola i höst. Arvid 
Ingvarsson, 21 år gammal, uppvuxen 
i Malmö. Går i år ut Skurups 
Folkhögskola.

Breakfast jazz at Hos Morten Café 
with the Jonathan Dafgård Trio, a 
group of young Swedish musicians in 
their early 20s, who will be playing a 
mixture of well-known jazz classics 
and their own compositions.

Breakfast is included  
in the ticket price.

FrUKost jazz / BreaKFast jazzjam session!

Fredag / FridaY 31 jUlY

Konsert värd 
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Sylvia Vrethammar is a Swedish 
vocalist known for her 1974 megahit, 
Y Viva España. The music of Brazil 
has featured prominently in a 
musical career that spans over 25 
albums and will be the theme of her 
concert this morning, accompanied 
by leading jazz musicians from 
Sweden and Denmark.
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15.00 HOS MORTEN CAFÉ

we Float “deep songs”
Anne Marte Eggen NO/SE – bass 

Linda Bergström – vocals 

Fanny Gunnarsson – piano 

Filip Bensefelt – drums

Tickande och pulserande tar 
We Float med sig lyssnaren på en 
resa genom dramatiskt skiftande 
landskap. I det ena ögonblicket är 
det lugnt och stilla, men plötsligt 
blåser det upp till storm. Det 
är en resa mellan akustiskt och 
elektroniskt, mellan hopp och 
förtvivlan, mellan pop och jazz.

Anne Marte Eggen växte upp i 
Snåsa, en liten ort i Norge. Anne 
Marte, som tidigt intresserade sig 
för musik, kände att hon kommit rätt 
när hon upptäckte elbasen. Intresset 
tog henne till Fridhems folkhögskola 
och studier där. Senare fullföljde 
hon med examen vid Malmö 
Musikhögskola. Anne Marte Eggen 
är både kompositör, basist och 
låtskrivare och verksam i flera band i 
Sverige och Norge.

Linda Bergström är från 
Strängnäs, men bor i Malmö. Även 
hon är kompositör. Från Södra 
Latins Gymnasium i Stockholm, 
över Skurups folkhögskola är 
hon nu examinerad från Malmö 
Musikhögskola.

Fanny Gunnarsson bördig från 
Österlen är även låtskrivare och 
sångerska. Nyligen med examen 
från Malmö Musikhögskola. Hon 
förekommer även i sin egen kvartett 
som medverkade i förra årets 
festival i Ystad.

Filip Bensefelt, Lundapåg nu 
bosatt i Malmö. Med studier från 
Malmö Musikhögskola i bagaget är 
han nu verksam i ett flertal band i 
regionen.

We Float play music that shifts 
between styles and swings between 
moods, alternating between 
acoustic and electronic, and pop 
and jazz.

Bassist and songwriter Anne 
Marte Eggen plays in several bands 
in both Sweden and Norway. Anne 
Marte, vocalist Linda Bergström, 
pianist Fanny Gunnarsson and 
drummer Filip Bensefelt all studied 
at the Malmö Academy of Music.

17.00 YSTAD SALTSJÖBAD

nils landgren & Friends 
rigmor gustafsson, ida sand, eva Kruse, Karolina almgren & malin almgren
Nils Landgren – trombone 

Rigmor Gustafsson – vocals 

Karolina Almgren – sax 

Ida Sand – vocals, piano 

Eva Kruse (DE/SE) – bass 

Malin Almgren – drums

Ackompagnerade av Östersjöns 
vågor samlar Nils Landgren sina 
vänner för en konsert som kommer 
att bli ett varmt minne för oss som 
lyssnar. Bland annat har Rigmor 
och Nils samarbetat mycket genom 
åren. Att lyssna till deras röster 
tillsammans är en berörande 
upplevelse. Nils Landgrens 
poetiska trombonspel bidrar till ett 
enastående musikaliskt resultat.

Professor Nils Landgren spelade 
trummor i späd ålder, övergick 
senare till trombon. Under studierna 
vid Musikhögskolan Ingesund 
mötte han Bengt-Arne Wallin och 
Eje Thelin. Improvisationen tog 
överhanden. Upptäcktes av Björn 
Skifs och turnerade med honom och 
”Blue Swede”. Med stor framgång. 
Nils blev 1981 engagerad av Thad 
Jones. 1983 kom Landgrens första 
album ”Planet Rock”. 500 album 
har hans medverkan, samarbetat bl 
a med ABBA och Herbie Hancock. 
Flera pris bl a Hedersgrammis 2013. 
Konstnärlig ledare för Bohuslän Big 
Band. Två gånger gäst i Ystad.

Rigmor Gustafsson är uppvuxen 
i Grums, Värmland. Hon har studerat 
vid KMH i Stockholm och New 
School of Jazz i New York. År 1996 
kom hennes debutalbum “In the 
Light of Day”. 2003 spelade hon in 
ett album med Nils Landgren “I Will 
Wait for You” som fick strålande 
kritik. År 2007 kom albumet ”Alone 
With You” med egen musik. Det 
sålde guld och vann 2008 en 
Grammis.

Ida Sand är född 1977 i Stockholm, 
även hon i en musiker/sångarfamilj. 
Efter några trevande försök på cello 
blev det piano och sång. Utbildad vid 
Göteborgs Musikhögskola har hon 
samarbetat med bl a Lisa Nilsson, 
Bo Kasper. Flera uppmärksammade 
album utgivna.

Eva Kruse, född 1978 i Hamburg 
har via klassiska pianostudier och 
elbas blivit med kontrabas. Studerat 
i Berlin och i Göteborg under Anders 
Jormin. Engagerad i ett flertal 
projekt och har sin egen trio, Eva 
Kruse Trio, sedan 2002.

Systrarna Malin Almgren  
(f. 1991) Karolina Almgren (f. 1992) 
från Mölnlycke utanför Göteborg har 
komponerat och framfört egen musik 
under namnet Sisters of Invention 
sedan de var i 10-årsåldern. Bägge 
föräldrarna är musiker. Sisters 
of invention är aktuella med en 
skivutgivning och har mottagit 
ett STIM-stipendium. Vann även 
Swedish Youth Jazz Celebration i 
Stockholm 2013.

Nils Landgren brings together 
a group of outstanding Swedish 
vocalists and musicians for an 
exhilarating and uplifting afternoon 
concert.

Internationally renowned 
Swedish trombonist Nils Landgren 
has played on over 500 albums, 
collaborated with everyone from 
ABBA to Herbie Hancock, and is the 
Artistic Director of the Bohuslän 
Big Band.

Rigmor Gustafsson is a leading 
Swedish jazz vocalist who has 
collaborated extensively with Nils 
Landgren over the years.

Pianist and vocalist Ida Sand has 
released several acclaimed albums 
and collaborated with Lisa Nilsson, 
Bo Kasper…

Bassist Eva Kruse is involved in 
many different musical projects, 
including her own band,  
Eva Kruse Trio.

Sisters Malin Almgren and 
Karolina Almgren compose and 
perform their own music under the 
name Sisters of Invention.

Fredag / FridaY 31 jUlY Fredag / FridaY 31 jUlY
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13.00 YSTADS KONSTMUSEUM

Adam Bałdych 
imaginary Quartet
Adam Bałdych (PL) – violin 

Paweł Tomaszewski (PL) – piano 

Michał Kapczuk (PL) – bass 

Krzysztof Szmanda (PL) – drums

Violinen är ett mycket spännande 
och användbart instrument i 
den improviserade musiken. Kan 
framkalla mjuka och följsamma 
klanger men även riva loss 
ordentligt. I händerna på en så 
framstående musiker som Adam 
Bałdych blir upplevelsen intressant 
och högst njutbar.

Adam Bałdych är född 1986 
i Gorzów Wielkopolski, Polen. 
Han är även kompositör och 
musikproducent. Efter skolgång i 
musikskola i hemstaden började han 
uppträda internationellt när han var 
16 år. Det blev turnéer till Tyskland, 
Ungern, Serbien, Indonesien, USA. 

Från att ha betraktats som ett 
underbarn har han nu utvecklats 
till en av de mest intressanta 
jazzviolinisterna i Europa. Han har 
examen från Karol Szymanowski 
Musikakademi och fått stipendium 
för att fortsätta vid Berklee College 
of Music i Boston. 

Adam Bałdych album Imaginary 
Room, med deltagare som Lars 
Danielsson och Jacob Karlzon, 
har öppnat dörrarna till de största 
och viktigaste jazzfestivalerna i 
Europa; Montreux, London och nu 
Ystad. Bland andra som Adam har 
samarbetat med finns Nils Landgren 
och NDR Big Band.

Paweł Tomaszewski, Michał 
Kapczuk och Krzysztof Szmanda 
tillhör de mest uppskattade och 
efterfrågade instrumentalisterna 
i Polen.

Adam Bałdych from Poland 
has made the transition from child 
prodigy to become one of the most 
distinctive jazz violinists in Europe. 
Today’s concert offers a rare 
chance to see him and his band of 
outstanding Polish musicians play 
at an intimate venue – Ystad Art 
Museum.

Konsert värd / concert host
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20.00 YSTADS TEATER 

Ystad sweden jazz and musik i syd present

worlds around
tineke Postma, susana santos silva, Karin hammar, sandra hempel, 
simona Premazzi, linda oh, michala Østergaard-nielsen
Tineke Postma (NL/US) –  

saxophone, leader 

Susana Santos Silva (PT) –  

trumpet, flügelhorn 

Karin Hammar – trombone  

Sandra Hempel (DE) – guitar 

Simona Premazzi (IT/US) – piano 

Linda Oh (AU/US) – bass 

Michala Østergaard-Nielsen (DK) – 

drums, percussion

Musik i Syd och Ystad Sweden 
Jazz har tagit initiativet och satt 
ihop en supergrupp med sju kvinnliga 
toppmusiker från hela världen. Under 
ledning av Tineke Postma framför 
de originalmusik av gruppens 
medlemmar. Säkert en av de mest 
spännande konserterna i under årets 
festival.

Tineke Postma är internationellt 
erkänd även som kompositör. 
Har uppträtt med sin egen grupp 
sedan 2003. Bor i New York och 
Amsterdam. Tinekes senaste album 
The Dawn of Light 2011 har fått 
översvallande god kritik.

Susana Santos Silva bor i Porto, 
Portugal. Hon är utbildad vid College 
of Music and Performing Arts i Porto 
och vid Codarts i Rotterdam med 
examina 2008 och 2010. Med sin 
egen kvintett släppte hon 2011 sin 
första CD Devil’s Dress.

Karin Hammar började spela 
trombon som 10-åring. Med syster 
Mimmi har hon framgångsrika 
gruppen Sliding Hammers. Idag 
hör hon till våra mest efterfrågade 
solister och storbandsmusiker. 
Deltog i hyllningen av Quincy Jones 
i Ystad 2012.

Sandra Hempel, född i Pinneberg 
nära Hamburg. Efter studier där och 
i Amsterdam blev det New York och 
Queens College. Sandra har arbetat 
med Nils Landgren, NDR Bigband, 
bl a. Prisbelönad och med Herb 
Geller gästade hon Ystad 2011.

Simona Premazzi, sedan 2004 
boende i New York har gjort en 
imponerande insats som kompositör 
och bandledare. Född i utkanten 
av Milano studerade hon vid 
konservatoriet i Udine och senare 
i Milano.

Linda Oh är född i Malaysia, 
uppvuxen i Perth, Australien och bor 
nu i New York, efter examen från 
Manhattan School of Music. Spelar 
med framstående musiker i New 
York med två uppskattade album 
utgivna.

Michala Østergaard-Nielsen 
beskrivs som en slagverkare med 
starkt personligt uttryck. Även 
kompositör. Michala arbetar med 
många skandinaviska artister och 
grupper men gör även solokonserter.

Worlds Around is a Musik i Syd 
and Ystad Sweden Jazz project 
that brings together an exciting 
supergroup of seven top female 
musicians from around the world.

Under bandleader Tineke 
Postma, the internationally 
recognised Dutch saxophonist 
and composer, Worlds Around will 
perform original music by the band 
members.

23.00 YSTADS TEATER

norrbotten Big Band featuring dianne reeves
Dianne Reeves (US) – vocals 

Joakim Milder – musical director 

Saxophone: 

Håkan Broström 

Jan Thelin 

Mats Garberg 

Robert Nordmark 

Per Moberg 

Trumpet: 

Bo Strandberg 

Magnus Ekholm 

Dan Johansson 

Jacek Onuszkiewicz 

Trombone: 

Peter Dahlgren 

Arvid Ingberg 

Urban Wiborg 

Björn Hängsel 

Rhythm section: 

Mads Bærentzen (DK) – piano 

(Dianne Reeves concert)  

Adam Forkelid – piano  

(Jan Allan concert) 

Christian Spering – bass 

Bengt Stark – drums

Denna sena fredagskväll drabbar 
oss polstjärnan bland framstående 
jazzartister. En mer mångsidig 
och ljuvligt vackert musicerande 
sångerska är svår att finna. Dianne 
Reeves’ precisionspräglade, 
samtidigt frimodiga sångstil, ger oss 
en närmast unik upplevelse. 

Nu i samarbete med Norrbotten 
Big Band, polartrakternas Stora 
Björn under ledning av Joakim 
Milder, får vi en värdig avslutning på 
denna dags formella konserterande.

Dianne Reeves är född i Detroit 
med mor, trumpetare och far, 
sångare. Fadern dog tidigt och 
Dianne kom att växa upp med mor 
och syster i Denver. Som liten tog 
hon pianolektioner och sjöng vid 
varje tänkbart tillfälle. Genom en 
farbror, basist i Denver Symphony 
Orchestra, fick hon en introduktion 
till jazzsångare. Särskilt inspirerad 
blev Dianne av Sarah Vaughan. 

Clark Terry upptäckte henne 16 
år gammal, vid en festival hemma 
i Denver. Han blev hennes mentor. 
Därefter följde studier vid University 
of Colorado innan Ms Reeves 
flyttade till Los Angeles. Efter några 
års musikaliskt experimenterande 
beslöt hon att fortsätta som 
sångerska. 

Dianne Reeves har spelat och 
turnerat med bl a Sérgio Mendes 
och Harry Belafonte. Hon har 
mottagit flera Am. Grammys, senast 
i år! Hennes discografi är av minst 
sagt ansenligt format.

Joakim Milder är född 1965. 
Studier vid KMH med examen 
1987. Frilansmusiker och pedagog. 
Ledamot av Kungliga Musikaliska 
Akademien samt professor i 
improvisation och ensemble vid 
KMH i Stockholm.

Norrbotten Big Band NBB är en 
ikon bland svenska professionella 
storband. Före Milder har bandet bl 
a haft amerikanske trumpetaren Tim 
Hagans som ledare. Bland de artister 
som gästat orkestern kan nämnas 
Toots Thielemans, Randy Brecker, 
Maria Schneider, Magnus Lindgren, 
Miriam Aïda. Ett uppmärksammat 
album med Sarah och Georg Riedel 
och barnvisor hämtade från Astrid 
Lindgrens värld kom ut 2014. 
NBB turnerar flitigt i Sverige och 
utomlands och deltog i vår festival 
2012.

Ystad Sweden Jazz Festival is 
very proud to present one of the 
world’s best jazz singers – Dianne 
Reeves.

Dianne Reeves has performed 
all over the world with musicians 
such as Sérgio Mendes and Harry 
Belafonte. She is a virtuoso 
vocalist whose improvisational 
prowess glides between jazz and 
R&B.  Beautiful Life, her first album 
in five years, won Dianne Reeves 
her fifth Grammy for Best Jazz Vocal 
Album at the 57th Grammy Awards 
earlier this year.

Norrbotten Big Band NBB under 
the musical directorship of Joakim 
Milder is one of Sweden’s leading 
big bands. The band has played with 
artists such as Toots Thielemans, 
Randy Brecker and Maria Schneider, 
and is often on tour in Sweden and 
abroad.

Fredag / FridaY 31 jUlY Fredag / FridaY 31 jUlY
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Ystadjazz aPP!

Följ med via appen! 
Navigera bland scener, 
musik, händelser och 
artister med vår app 
”YstadJazz” som du hittar 
gratis på Google Play eller 
App Store.

Follow the festival via 
our app! Navigate between 
venues, concerts, events 
and artists with our app 
”YstadJazz”, which you can 
download free from Google 
Play or App Store.

Följ festivalen via  
Follow the festival via:

Ystads Allehanda

Radio Active 103,9

Sveriges Radio P2

www.ystadjazz.se

Facebook

Kontakt / Contact

info@ystadjazz.se

11.00 PER HELSAS GÅRD

Bobby medina’s latin 
american jazz experience 
”Between worlds”
Bobby Medina (US/MX) –  

trumpet, flügelhorn, accordion 

Guto Lucena (BR/SE) – saxes, flute 

Irving Flores (MX) – piano 

Pablo Elorza (AR) – bass 

Santiago Hernandez (AR) – drums 

Francisco Medina (US/PR) – 

percussion

För älskare av latininspirerad 
jazz väntar en högtidsstund. Bobby 
Medina’s Latin American Jazz 
Experience visar upp ett spektrum 
av latinorytmer i mycket smakfull 
förpackning. Gruppens medlemmar 
är en intressant internationell mix. 
Medina skapar med sin grupp musik 
som får hjärtat att slå extraslag.

Bobby Medina som har en mycket 
bred bakgrund har arbetat med allt 
från storband till symfoniorkestrar. 
Han föddes i Los Angeles och 
började spela trumpet vid elva 
års ålder. Senare vid California 
State University i Fullerton tog 
han examen med trumpet och 
komposition. Bobby har viktiga 
influenser från Tito Puente, Poncho 
Sanches och kanske särskilt Rafael 
Mendés i vars tradition han utgör en 
förlängning. Efter en sejour i Sverige 
med talrika gästspel blev han 
engagerad 1987 av Ray Charles som 
solotrumpetare. De genomförde två 
långa turnéer i Europa, Mellanöstern 
och Asien. Bobby Medina bor 
utanför Seattle och har flera 
uppskattade album bakom sig.

Guto Lucena, ursprungligen 
från São Paulo, är hemmahörande 
i Sverige sedan 2013. Han studerar 
vid KMH och har just släppt sitt 
första soloalbum Gazzi.

Irving Flores har spelat med 
Airto Moreira, Bob Sheppard, 
Charles McPherson, Peter Sprague, 
Poncho Sanchez, Spanish Harlem 
Orchestra…

Pablo Elorza, argentinare från 
Villa María, Cordoba. Förutom 
musiker är han en framstående 
bandledare. Pablo undervisar och 
har givit ut läroböcker i basspel.

Santiago Hernandez, född och 
uppvuxen i Buenos Aires. Han har 
studerat slagverk och komposition 
vid Berklee College of Music. En 
flitigt engagerad studiomusiker bl a.

Francisco “Junior” Medina 
spelar alla de olika varianterna 
av slagverk som förekommer i 
latinoinspirerad jazz. Han har blivit 
uppmärksammad för sin närmast 
elektrifierande spelstil.

If you like Latin-inspired jazz, 
you will love Bobby Medina’s Latin 
American Jazz Experience. Between 
Worlds is a show that features 
new arrangements of music from 
the most popular Latin American 
composers of all time as well as 
original songs by members of the 
band. American trumpeter Bobby 
Medina leads an international band 
that delivers vibrant Latin American 
rhythms to create an energizing 
concert experience.

Bobby Medina has had a rich and 
varied musical career, including 
spells playing in big bands and 
symphony orchestras, and as solo 
trumpeter for Ray Charles.

jazz Poster 2015: Birdland

Birdland-postern kan köpas på Ystads Turistbyrå 
fr. o m den 21 april samt i JazzShopen på Ystads 
Teater under festivaldagarna. Pris 200 kr.

Birdland-litografin kan köpas i JazzShopen under 
festivaldagarna. Pris 2 400 kr. Birdland-originalet 
kommer att auktioneras ut under festivalen. Bud 
lämnas till thomas@ystadjazz.se. Anbuden avslutas 
med auktion kl 21.00 den 2 augusti på Ystads Teater. 
Det är möjligt att delta i auktionen per telefon.

jazz Poster 2015: Birdland

The Birdland poster can be purchased fom Ystad 
Tourist Office from 21 April and in the Jazz Shop at 
Ystads Teater during the festival Price SEK 200.

The Birdland lithograph can be purchased from 
the Jazz Shop during the festival. Price SEK 2 400.

The original Birdland artwork will be up for 
auction during the festival. Send your bids to 
thomas@ystadjazz.se. There will be a final auction at 
21.00 on August 2 at Ystads Teater. It is possible to 
take part in this auction by phone.

jazzFestiValen  
2010-2014

Jazzfestivalens fem första år har sammanställts i 
en lyxig bok, som kan köpas i jazzshoppen för 300 kr. 
I boken berättar vi om festivalen och alla konserter 
från de fem åren finns med.

Ystad sweden jazz 
FestiVal 2010-2014

A new lavishly illustrated book records the first 
five years of the jazz festival. We cover every aspect 
of the festival, including all the concerts. Available 
from the Jazz Shop, price SEK 300.

jazzshoP / jazz shoP

Jazzshopen på Ystads Teater är öppen 
under festivalen 14.00-23.00. Här finns 
T-shirts, jazzaffischer, CD-skivor mm 

The Jazz Shop at the theatre is open every 
day of the festival: Ystad Theatre 14.00-
23.00. On sale are T-shirts, posters, CDs etc.

jazz CaFé

Jazzcaféet på Ystads Teater är öppet under festivalen 
tordag och fredag 18.00-23.00, lördag-söndag 14.00-23.00 
Här finns lättare rätter, smörgåsar, kakor, kaffe/te, öl/vin och 
trevligt sällskap!

The Jazz Café at the theatre is open every day of the 
festival: Ystad Theatre Thursday and Friday 18:00-23:00, 
Saturday and Sunday 14:00-23:00. You can enjoy light 
meals, sandwiches, cakes, coffee/tea, beer/wine and good 
company!

FestiVal inFo

15.00 CONTINENTAL DU SUD

nicole johänntgen 
“Sofia Project”
Nicole Johänntgen (DE/CH) – 

saxophone 

Naoko Sakata (JP/SE) – piano 

Ingrid Hagel (EE/DK) – violin 

Ellen Pettersson – trumpet 

Izabella Effenberg (PL/DE) – 

vibraphone 

Ellen Andreas Wang (NO) – bass 

Dorota Piotrowska (PL/US) – drums

Sofia är ett supportande projekt 
för unga kvinnliga musiker med 
inriktning på personlig utveckling 
och musicerande. Grundat av Nicole 
Johänntgen. Hon samlar här sju 
begåvade musiker med internationell 
bakgrund för en spännande konsert 
i Ystad.

Den unga prisbelönta tyska 
saxofonisten Nicole Johänntgen 
är en snabbt stigande stjärna på 
den europeiska jazzhimlen. Hon var 
YSJFs internationella ambassadör 
2014, då hon både blåste in 
festivalen från Mariakyrkans torn 
och gav en uppskattad konsert med 
sin grupp. Hon är känd för stor energi 
och dynamiskt utspel, har turnerat 
flitigt i Europa.

Naoko Sakata ursprungligen från 
Japan flyttade till Göteborg 2008 
för studier. 2009 bildade hon Naoko 
Sakata Trio. Deltog i tävlingen Unga 
nordiska jazzkometer i Norge 2009. 
Naoko vann priset som bästa solist.

Ingrid Hagel, född i Estland, är 
även sångerska. 21 år gammal 
flyttade hon till Köpenhamn för 
studier. Ingrid skriver musik och 
arrangerar till sina egna projekt. 
Verksam i Europa.

Ellen Pettersson bor i Malmö 
är medlem i gruppen Hey Elbow. 
De utgår från jazzen som form och 
skapar excentrisk pop med stort 
sound. Har även medverkat i Rasmus 
Nyvall kvintett.

Izabella Effenberg, polska bosatt 
i Tyskland. Albumet Cuéntame, 
släppt i år markerar hennes 
multikulturella inriktning med spansk 
titel samt texter på engelska och 
hebreiska.

Ellen Andrea Wang, från Oslo. 
Turnerade i fjor med bandet Pixel i 
Sverige i regi av Svensk Jazz. Spelar 
också i bandet till Manu Katché. 
Utbildad vid Norges Musikakademi 
i Oslo.

Dorota Piotrowska, från 
Polen, bosatt i New York sedan 
2010. Hon har examen från 
Musikkonservatoriet i Amsterdam 
och har framträtt på Carnegie Hall 
bl a.

Prize-winning German 
saxophonist Nicole Johänntgen, 
a fast rising star on the European 
jazz scene, was YSJF’s International 
Ambassador in 2014. Now Nicole is 
back in Ystad to present an exciting 
and talented young seven-piece 
international band as part of the 
Sofia Project, which she established 
as a support project for young 
female musicians. It will be the 
first concert at YSJF’s new venue: 
Continental du Sud.

lördag / satUrdaY 1 aUg

0411-136 30  |  ysb.se  |  info@ysb.se

Fånga känslan
Välkommen till oss på stranden

Spapaket från 1740kr / person
Beställ på www.ysb.se

Konsert värd 
concert host

Konsert värd / concert host
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17.00 YSTADS TEATER

marius neset ”Pinball”  
Marius Neset (NO) – saxophone  

Ivo Neame (UK) – piano  

Jim Hart (UK) – vibraphone  

Petter Eldh – bass  

Anton Eger – drums

Med en explosion av toner ibland 
avlöst av lugn andhämtning kan man 
inte annat än kapitulera inför denna 
friska och uppfinningsrika grupp. 
Marius Neset har gjort ett mycket 
starkt intryck på jazzvärlden med 
sitt energiska och tekniskt skickliga 
utspel. Håll i er och spänn fast 
säkerhetsbältena.

Marius Neset är född 1985 i 
Bergen. Fem år gammal, innan 
han övergick till sax, tog han 
trumlektioner. Något som haft 
betydande inverkan på hans 
komponerande. 2003 flyttade Marius 
till Köpenhamn för studier vid 
Rytmisk Musikkonservatorium. Hans 
lärare Django Bates blev även hans 
mentor. Marius Neset arbetar 

brett med såväl små ensembler 
som stora orkestrar, t ex Trondheim 
Jazz Orchestra. 

Han förkommer på närmare 
20 album det senaste – Pinball, 
konsertens namn, lanseras i år. 
Hans album Birds 2013 har höjts till 
skyarna. Marius Neset som redan 
har en omfattande produktion bakom 
sig, anses som en internationellt 
stor tenorist och nämns i nivå med 
Michael Brecker, Chris Potter och 
landsmannen Jan Garbarek.

Ivo Neame, Jim Hart, Petter Eldh 
och Anton Eger som utgör hans 
stjärnspäckade ensemble är ett 
dreamteam för denne energiske, 
kreative och fantasifulle musiker. 
Alla med gedigen erfarenhet och 
utbildning.

Rising Norwegian saxophone 
star Marius Neset has become 
known for his dynamic playing 
style and is being compared with 
names such as Michael Brecker, 
Chris Potter and Jan Garbarek. You 
can hear saxophone wizardry from 
his recently released Pinball album 
when Marius and his Anglo-Swedish 
band take to the stage at Ystads 
Teater.

13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Bossa negra featuring hamilton de holanda & diogo nogueira   
Hamilton de Holanda (BR) – 10-string mandolin 

Diogo Nogueira (BR) – vocals 

André Vasconcellos (BR) – bass 

Thiago da Serrinha (BR) – percussion

Bossa Negras sagolikt attraktiva 
musikaliska utspel kommer från 
en sammansmältning av deras 
förfäders arv. Kombinationen av 
europeisk musik med portugisiska 
kolonisatörer och afrikanska 
rytmer införda av slavar, med den 
tropiska hetta som mötte dem 
när de landsteg på Brasiliens 
stränder, utgör denna mix. Diego 
och Hamilton möttes först vid en 
duokonsert i Miami 2009. Med en 
improviserad repertoar genomförde 
de konserten. Efteråt diskuterade 
de möjligheten att inleda ett 
samarbete under namnet Bossa 
Negra. De bestämde då att gruppens 
repertoar enbart skulle bestå av 
originalkompositioner. Bossa Negra 
skapar med sin musik en lättsam 
karnevalsstämning. I en tillbakalutad 
men i högsta grad skärpt framtoning 
framför de förförande vacker musik. 
Albumet Bossa Negra släpptes 2014.

Hamilton de Holanda är född 
1976 i Rio de Janeiro men växte 
upp med sin familj i Brasilia. Han 
började spela mandolin vid fem års 
ålder och hade sin första konsert vid 
sex(!). Lite äldre utbildade han sig 
vid Raphael Rabello Choro Academy. 
Han har genom åren uppträtt med bl 
a Yamandu Costa och Mike Marshall. 
Hamilton de Holanda har under en 
lång tid arbetat med att återskapa 
den 10 strängade mandolinen. 
Han spelar på ett specialbyggt 
instrument och trakterar det som 
en sann virtuos. Han medverkar i 26 
album, flera i eget namn och erhållit 
ett antal Grammy Latino.

Diogo Nogueira är född 1981, även 
han i Rio de Janeiro. Han är son till 
en legendarisk samba-kompositör/
textförfattare João Nogueira. Diogo 
har länge förtrollat den brasilianska 
publiken med sin starka utstrålning 
och vackert klara röst. Han är en av 
landets bästsäljande artister, har 
en egen TV-show och miljoner fans. 
Diogo har åtta album utgivna och 
vunnit fyra Grammy Latino.

André Vasconcellos och Thiago 
da Serrinha är båda mycket anlitade 
instrumentalister och tillhör eliten 
bland musiker i Brasilien.

Bossa Negra draw on the 
diverse influences of Brazil’s past 
– music and rhythms from Europe, 
Portugal and Africa – to create 
beautiful, captivating music and a 
carnival atmosphere. The group, 
formed in 2009, play only original 
compositions, which can be heard 
on the recent album Bossa Negra 
(2014).

Hamilton de Holanda grew up 
in Brasilia and started playing 
mandolin at the age of five. He has 
devoted a lot of time to recreating 
the 10-string mandolin, plays a 
specially built instrument, and is 
considered a true mandolin virtuoso.

Vocalist Diogo Nogueira, the 
son of legendary samba composer 
João Nogueira, is one of Brazil’s 
best-selling artists, has his own TV 
show and millions of fans. He has 
released eight albums and won four 
Latin Grammys.

18.30 SCALA

sharón Clark meets 
mattias nilsson
Sharón Clark (US) – vocals 

Mattias Nilsson – piano 

Bo Stief (DK) – bass 

Rasmus Kihlberg – drums

Här får vi möta en artist som tar 
hela rummet i anspråk med sin soul/
gospelkänsla. Sharón Clark kan 
konsten att ge balladen själ och i 
improvisationen använda rösten som 
ett musikinstrument i händerna på 
en virtuos.

Sharón Clark är bosatt i 
Washington DC. På senare år 
turnerat flitigt internationellt och 
uppträtt inför hänförd publik i bl 
a Sverige, Ryssland och Israel. 
Influerad av Sarah Vaughan kan 
man uppfatta hennes stämma som 
kraftfull men ändå mjuk med tydlig 
diktion. Sharón Clark är flerfaldigt 
prisbelönad och har nyligen släppt 
albumet Do it Again – My Tribute to 
Shirley Horn.

Mattias Nilsson, född 1980, 
uppvuxen i Bjärred. Började med 
piano redan vid fyra års ålder. 
Undervisades i klassisk piano av sin 
far som upptäckte Mattias lust för 
improvisation. Förutom ensemble-
engagemang turnerar han och gör 
solokonserter i Sverige och Europa. 
Prisbelönad och ytterst respekterad 
pianist.

Bo Stief är även kompositör. 
Från Montmartre i Köpenhamn har 
han framträtt på i stort sätt alla 
betydande jazzfestivaler. Artister 
som Dexter Gordon, Benny Goodman 
och Manhattan Transfer har alla haft 
Bo Stiefs stadiga bas i ryggen.

Rasmus Kihlberg, en av Sveriges 
mest anlitade trummisar. Utbildad 
vid Musikhögskolan i Malmö har 
han arbetat med Jan Lundgren Trio, 
Viktoria Tolstoy, Toots Thielemans 
och Tom Jones för att nämna några.

American jazz singer Sharón 
Clark meets Swedish jazz pianist 
Mattias Nilsson for a soulful early 
evening concert at Scala.

Sharón Clark brings together 
the feeling of soul and gospel in 
a virtuoso voice made to deliver 
moving ballads. The Washington 
DC-based vocalist has just released 
the album Do it Again – My Tribute 
to Shirley Horn.

Award-winning pianist Mattias 
Nilsson started playing at the 
age of four. As well as ensemble 
performances, he also plays solo 
concerts in Sweden and Europe.

lördag / satUrdaY 1 aUg lördag / satUrdaY 1 aUg

Konsert värd 
concert host

Konsert värd 
concert host

Konsert värd 
concert host
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20.00 YSTADS TEATER

jan lundgren invites Karin Krog, harry allen, 
jacob Fischer, hans Backenroth, Kristian leth 
”100 Years with Billie holiday”
Jan Lundgren – piano 

Karin Krog (NO) – vocals  

Harry Allen (US) – tenor sax  

Jacob Fischer (DK) – guitar 

Hans Backenroth – bass 

Kristian Leth (DK) – drums

Billie Holiday; bara uttala namnet 
och man blir fullständigt invaderad 
av intryck. Hennes sorgliga liv kantat 
av missbruk och fängelsevistelser 
kan ge intrycket av ett offer. 
Ingalunda, om sägnen om henne är 
rätt, tog hon för sig av livet på ett 
häpnadsväckande offensivt sätt. 
Kortvarigt och snabbt. Billie Holiday 
dog 1959 endast 44 år gammal. 
Hennes inflytande på jazzens 
utveckling är omätbart.

Jan Lundgren, född 1966, 
valde turligt nog klaviaturen 
framför tennisracketen. Förutom 
ett förbluffande engagemang i 
denna jazzfestival, alla konserter, 
skivinspelningar etc, har han över 
100 kompositioner registrerade 
hos STIM. Senast uppmärksammad 
i Jazz Journal för 2014 års bästa 
internationella skiva All By Myself.

Karin Krog är född i Oslo. En av 
Europas finaste jazz-sångerskor, 
ses hon även som Norges svar 
på Monica Zetterlund. Karin har 
alltid varit starkt inspirerad av 
Billie Holiday. Genom åren har hon 
uppträtt med ledande jazzmusiker 
i Norden och internationellt. John 
Surman, Bengt Hallberg, Red 
Mitchell, Nils Lindberg och Dexter 
Gordon är endast några i raden. 
På fler än hundra album har Karin 
Krog medverkat. Hon är flerfaldigt 
prisbelönad.

Harry Allen är född 1966. Han 
har examen från Rutgers University 
i New Jersey. Han är mycket 
uppmärksammad och flerfaldigt 
prisbelönt. Bl a har tre av Harrys CDn 
vunnit Gold Disc Awards i Japans 
Swing Journal Magazine. Bland 
musiker han arbetat med återfinns 
Ray Brown, Scott Hamilton, Warren 
Vaché och Kenny Barron. Deltog i 
YSJF 2013.

Jacob Fischer debuterade på 
Copenhagen jazz festival vid 17 
års ålder. I nästan 20 år har han 
arbetat med ledande skandinaviska 
jazzmusiker och gästande 
internationella storheter. Några i 
raden: Art Farmer, Toots Thielemans, 
Lee Konitz, Scott Hamilton, 
Återbesök i Ystad.

Kristian Leth är en trummis 
som uppvisar en stor portion 
koncentration i sitt spel. En musiker 
med absolut fokus. Flitigt anlitad. 
Framträtt mycket med Jan Lundgren, 
har han även uppträtt med bl a Scott 
Hamilton, Jesper Thilo och Benny 
Green. Välkommen tillbaka i Ystad.

Hans Backenroth född 1966 (bra 
årgång). Mer om honom: sida 8.

Billie Holiday’s impact on the 
development of jazz is beyond 
measure.

She died in 1959, aged only 44. 
Tonight’s concert is a celebration of 
the American jazz singer who would 
have been 100 this year.

Pianist Jan Lundgren, has a 
recording career spanning 20 years, 
from his debut album Conclusion 
(1994) to All by Myself (2014). He has 
over 100 compositions registered 
with STIM, Sweden’s music rights 
agency.

Multi-award winning Norwegian 
singer Karin Krog, one of Europe’s 
best jazz vocalists, has always been 
strongly inspired by Billie Holiday 
and has performed on more than 
100 albums.

Harry Allen is a highly respected 
tenor sax player who has played 
with Ray Brown, Scott Hamilton, 
Warren Vaché, Kenny Barron…

Danish guitarist Jacob Fischer 
has worked with Scandinavia’s 
leading jazz musicians and 
international stars for nearly 20 
years

Danish drummer Kristian Leth 
has played with Jan Lundgren, 
Scott Hamilton, Jesper Thilo, Benny 
Green…

See page 8 for info on Hans 
Backenroth.

23.00 YSTADS TEATER

dhafer Youssef “Birds requiem”
Dhafer Youssef (TN/AT) –  

oud, vocals 

Kristjan Randalu (EE/DE) – piano 

Phil Donkin (UK/DE) – bass 

Ferenc Nemeth (HU/US) – drums

Nattens föreställning illustrerar 
det gränslösa och vidsträckta i 
begreppet jazz. När Dhafer Youssef 
greppar sin oud* tillfogas ytterligare 
en pusselbit. Konserten är uppkallad 
efter hans senaste album från 
2013. Ensemblen utsätter oss för 
en associationsrik upplevelse. När 
sedan Dhafer deltar med sin röst 
förstärks känslan och mystiken 
tätnar. Öppna sinnet och ta in 
Universum. Måste upplevas.

Dhafer Youssef som är född 
i Tunisien 1967 kommer från en 
gammal släkt av minaretutropare – 
muezziner. Mycket ung fick Dhafer 
lektioner i koranrecitering av sin 
farfar. Som muezzin upptäckte han 
sin potential för sång. Så mötte 
Dhafer sin första publik. Starkt 
minne för honom. 

Oud studerade han på ett 
ungdomscenter och flyttade senare 
till Österrike för studier i Wien. 
Multikulturell miljö och mycket 
jazz kom att visa vägen för hans 
fortsatta utveckling. I Wien formade 
han sitt första band. Senare har 
han varit med om många projekt 
och grupperingar, konserter och 
skivinspelningar med bl a Nguyen 
Lê, Marilyn Mazur och Nils Peter 
Molvaer.

Kristjan Randalu född 1978 i 
Estland. Flyttade med familjen 
till Tyskland som liten. Utbildad i 
Köln, London och NewYork har han 
framträtt med Dave Liebman, Ari 
Hoenig, Nguyên Lê, för att nämna 
några. Konserter bl a i Carnegie Hall, 
mängder av skivinspelningar och är 
rikligt prisbelönt.

Phil Donkin är född 1980 i 
Sunderland och började spela elbas 
när han var 12 år. Examen från 
Guildhall School of Music and Drama 
2003. I London spelade han bl a med 
Kenny Wheeler. Senare har han 
framträtt med John Abercombie och 
Kurt Rosenwinkel och många fler. 
Bor i Tyskland, ofta i USA.

Ferenc Nemeth föddes i Ungern 
1976 och har studerat vid Franz Liszt 
Musikakademi. Med ett stipendium 
flyttade han till Berklee College 
of Music. Senare studerade han 
vid Thelonious Monk Institute of 
Jazz. Spelat med Herbie Hancock, 
Wayne Shorter, Joshua Redman m 
fl. Förekommer på ett stort antal 
album.

* Oud är ett päronformat 
stränginstrument. Vanlig i arabisk 
musik och har normalt 11 strängar 
placerade i par. Instrumentet är 
bandlöst med kort mensur, vilket ger 
ett mjukt och svajande ljud.

A late night concert that 
illustrates the limitless musical 
borders of jazz. Dhafer Youssef 
plays the oud, a pear-shaped string 
instrument with distinctive soft 
tones.

Coupled with his evocative 
vocals and an outstanding band, 
this promises to be a rich musical 
experience.

Dhafer Youssef was born in 
Tunisia and discovered his potential 
as a singer from his time as a 
muezzin. He later moved to Austria 
to study in Vienna ,which opened up 
new musical paths including jazz. 
He is involved in diverse musical 
projects and has collaborated with 
Nguyen Lê, Marilyn Mazur, Nils 
Peter Molvaer…

Pianist, Kristjan Randalu, 
originally from Estonia, has 
performed with Dave Liebman, Ari 
Hoenig, Nguyên Lê…

British bassist Phil Donkin, now 
living in Germany, has played with 
Kenny Wheeler, John Abercombie, 
Kurt Rosenwinkel…

Hungarian drummer Ferenc 
Nemeth has performed on many 
albums and been a sideman for 
Herbie Hancock, Wayne Shorter, 
Joshua Redman…

lördag / satUrdaY 1 aUg lördag / satUrdaY 1 aUg
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söndag / sUndaY 2 aUg

  

  
 

Branteviks idrottsplats kl. 18.00
Insläpp från kl 17.00

8/7 Come Fly With Us med Nils Landgren, 
Jan Lundgren, Miriam Aida, Göran Söllscher 
och Krogerkvartetten

15/7 Sven-Bertil Taube och Göran Fristorp 
med Curt-Eric Holmqvist 
och Huaröds Kammarorkester

22/7 Gunhild Carling Big Band
29/7 Robert Wells Trio & the Vocalettes 

- A tribute to Charlie Norman
5/8 Nils Landgren Funk Unit

under
stjärnorna
i Brantevik

2015

www. jazzunders t j a rnorna .se

11.00 PER HELSAS GÅRD

Pierre dørge & new 
jungle orchestra
Pierre Dørge (DK) – guitar, musical 

director 

Gunnar Halle (NO) – trumpet 

Jakob Mygind (DK) – soprano sax, 

tenor sax 

Anders Banke (DK) – clarinet, bass 

clarinet 

Kenneth Agerholm (DK) – trombone 

Irene Becker (DK) – piano, synth 

Thommy Andersson – bass 

Ayi Solomon (DK) – Afro perc. 

Martin Andersen (DK) – drums

Pierre Dørge & New Jungle 
Orchestra har med några ändringar i 
besättningen varit verksamma sedan 
1980-talet. De har utvecklat en 
alldeles egen variant av vad man kan 
kalla Världsmusik. Med influenser 
från jazz, asiatisk, afrikansk och 
europeisk musik, filtrerat genom 
ett nät av galenskap, skapar de sitt 
dadaistiska universum. Stilen här är 
nog inte så avlägsen från de bullriga 
och kaotiska soaréer som bildade 
starten för denna konstform. 

Orkestern kom till och fick sitt 
namn efter påverkan av tidiga Duke 
Ellingtons Jungle Sound. Så, att 
uppleva denna orkester är som att 
ta del av ett allkonstverk. Runt en 
musikalisk röd tråd väver sig en 
sagolik performance av härligt roliga 
infall. Här och var kan man höra 
välkända slingor. YouTube serverar 
ett medley med inslag av bl a Black 
and Tan Fantasy och Caravan. 
Smarrigt.

Pierre Dørge & New Jungle 
Orchestra, active since the 1980s, 
have developed their own variant of 
world music. Influences from jazz, 
Asian, African and European music 
plus a little craziness and Dadaism 
create a unique musical experience. 
The band’s name and musical 
roots stem from Duke Ellington’s 
Jungle Sound. YouTube provides 
some tantalizing glimpses of what 
to expect – sample Black and Tan 
Fantasy and Caravan.
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15.00 YSTADS TEATER

ewan svensson new Project 
featuring diana torto, john taylor, mads Vinding, anders Kjellberg
Diana Torto (CH/IT) – vocals 

Ewan Svensson – guitar 

John Taylor (UK) – piano 

Mads Vinding (DK) – bass 

Anders Kjellberg – drums

Ewan Svensson New Project 
featuring Diana Torto, John Taylor, 
Mads Vinding och Anders Kjellberg 
är ett nytt, spännande internationellt 
”dreamteam” som gör sin debut på 
Ystads Teater. Originalkompositioner 
av Ewan dominerar konserten. 

Ewan Svensson räknas 
sedan många år som en av 
Sveriges främsta och mest 
intressanta jazzgitarrister. Viktiga 
inspirationskällor har varit John 
McLaughlin och Jimi Hendrix. 
Han har hittills släppt 12 CD med 
övervägande originalmusik i eget 
namn. Många är de välkända 
jazzmusiker han spelat med, bl 
a Toots Thielemans, Clark Terry, 
Monica Zetterlund och Georgie 
Fame. Prisbelönad och åter i Ystad.

Diana Torto är född i Schweiz. Bor 
i Verona. Fastnade för jazzen genom 
Ella Fitzgerald och mycket inspirerad 
av Charlie Parker. Nu har hon erövrat 
världen med sin scatsong. Pressen 
skriver lovord om Diana. Bland de 
hon uppträtt med återfinns Nguyên 
Lê, Enrico Pieranunzi och Paolo 
Fresu. 

John Taylor, en av världens mest 
meriterade, har utvecklat en egen 
variant av improviserad pianomusik. 
Med en hel del klassiska influenser 
och avancerad rytmik skapar han 
intressant och infallsrik musik. 
Taylor är född 1942 i Manchester. 
Universitetslärare i Köln och York. 
Arbetat med Lee Konitz och Gil 
Evans bl a. 

Mads Vinding, kanske den 
mest välmeriterade av alla danska 
basister. Har medverkat på över 600 
skivor. Flerfaldigt prisbelönad. Född 
1948 och professionell sedan 16 
årsåldern har han samarbetat med 
hela internationella jazzeliten.

Anders Kjellberg född i Göteborg 
1952 har varit professionell sedan 20 
årsåldern. Med en personlig touch i 
sitt spel har han arbetat med Kenny 
Wheeler, Anders Jormin, Tomasz 
Stanko, NHØP, Monica Zetterlund, 
m fl.

Ewan Svensson New Project is 
an exciting international dream team 
making its debut at Ystads Teater. 
The concert will mainly feature 
Ewan’s own compositions.

Ewan Svensson, regarded as one 
of Sweden’s leading jazz guitarists 
has released 12 albums and played 
with Toots Thielemans, Clark Terry, 
Scott Hamilton, Monica Zetterlund, 
Georgie Fame…

Diana Torto, born in 
Oberdiessbach, near Bern in 
Switzerland, now lives in Verona. 
She has established an international 
reputation as an outstanding scat 
singer and performed with Nguyên 
Lê, Enrico Pieranunzi, Paolo Fresu…

John Taylor, born in Manchester 
has developed a highly personal 
improvisational style based on 
classical influences and complex 
rhythms .

Mads Vinding, one of the leading 
bassists in Denmark, has played on 
over 600 albums since he started his 
professional career aged 16.

Anders Kjellberg, born 
in Gothenburg has played 
professionally since he was 20 and 
has performed with Kenny Wheeler, 
Anders Jormin, Tomasz Stanko…
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13.00 & 17.00 HOS MORTEN CAFÉ

Viktoria tolstoy & mattias 
svensson “special duo”
Viktoria Tolstoy – vocals 

Mattias Svensson – bass

Nu blir det fest för anhängare 
av det lilla, men vackra 
formatet. En högtidsstund för 
kammarmusikentusiaster. Med 
Viktorias briljerande röst som 
förmår lätt och luftigt, ibland mer 
taggat – kombinerad med Mattias 
mångsidiga, uttrycksfulla basspel 
blir vi lyckliggjorda som få.

Viktoria Tolstoy, som är bosatt 
i Malmö, debuterade på 90-talet 
och har sedan dess varit en starkt 
lysande stjärna. Musikaliskt 
stringent exponerar hon även en 
härlig scenpersonlighet. En äkta 
naturbegåvning är Viktoria, nu 
med nio album bakom sig, där 
hon spelat in musik av bl a Mauro 
Scocco, Esbjörn Svensson och Lars 
Gullin. I övrigt samarbetat med bl a 
Svante Thuresson, Putte Wickman, 
Arne Domnérus, Ulf Wakenius, 
Nils Landgren, Ray Brown, Toots 
Thielemans. Talrika turnéer över hela 
världen och två gånger gäst i Ystad.

Mattias Svensson är en frisk fläkt 
bland svenska jazzbasister. Han har 
förmåga att både fånga lyssnarens 
intresse och helt fokusera på 
rollen som ackompanjatör. 
Schysst balansgång. Spontan och 
uppfinningsrik är andra egenskaper 
som man lätt associerar med honom. 
Född 1967, har examen från Malmö 
Musikhögskola och är sedan länge 
ordinarie i Jan Lundgren Trio. Han 
spelar även med bl a Jacob Karlzon 
och Peter Danemo. Uppträtt och 
spelat in album med Clark Terry, Lee 
Konitz, James Moody, Benny Bailey 
m fl. Medverkat i alla upplagor av 
Ystad Sweden Jazz Festival.

There are two chances to 
hear a very special duo, vocalist 
Viktoria Tolstoy and bassist Mattias 
Svensson, performing in the 
beautiful courtyard setting of Hos 
Morten Café.

Viktoria Tolstoy has released 
nine albums since the 1990s and 
collaborated with names such as 
Esbjörn Svensson, Svante Thuresson 
and Toots Thielemans.

Mattias Svensson, a member of 
the Jan Lundgren Trio, has played 
with Jacob Karlzon, Peter Danemo, 
Clark Terry, Lee Konitz and many 
more.

Konsert värd 
concert host

Konsert värd 
concert host
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13.00 YSTAD SALTSJÖBAD 

lars danielsson group featuring mathias eick “liberetto 2”
Lars Danielsson – bass, cello, leader 

Mathias Eick (NO) – trumpet 

Grégory Privat (MQ) – piano 

John Parricelli (UK) – guitars 

Magnus Öström – drums

Lars Danielsson gav ut albumet 
Liberetto 2 2014. Här ger han 
med sin grupp en enastående bild 
av ett musikaliskt landskap som 
ibland blir likt en drömd dimslöja. 
Om man senare öppnar ögonen 
är man förflyttad till en karneval i 
Latinamerika. Det finns en frihet i 
gruppens musicerande som släpper 
loss fantasin som få andra förmår.

Lars Danielsson är född 1958 
och har utbildning från Göteborgs 
Musikhögskola. Där studerade han 
klassisk cello innan han gick över till 
jazz och kontrabas. Med en obändig 
energi har Lars varit verksam inom 
en rad olika yttringar av området 
improviserad musik. I egenskap 
av musiker, kompositör, arrangör 
eller producent har han arbetat 
med Cæcilie Norby, David Liebman, 
Viktoria Tolstoy, bröderna Brecker 
och John Scofield för att nämna 
några. Han har 10 album i eget namn 
i bagaget. 2010 och 2013 har han 
gästat oss i Ystad.

Mathias Eick som är född 
1979 i en liten by söder om Oslo, 
har examen från Trondheim 
Musikkonservatorium och trakterar 
förutom trumpet även kontrabas, 
vibrafon, piano och gitarr. Han 
är flerfaldigt prisbelönad och har 
samarbetat med bl a Chick Corea 
och Pat Metheny. Trumpetare med 
vacker och igenkännbar timbre.

Pianist Grégory Privat was 
born in Martinique är född i med 
starka musikaliska influenser i 
familjen. I gymnasiet började 
Grégory komponera samtidigt med 
klassiska pianostudier. 2005 gjorde 
han sitt första framträdande på en 
jazzfestival i Martinique. Senare 
har han framträtt på jazzscener 
i Paris och Montreux med sina 
kompositioner.

John Parricelli är född 1959 i 
Evesham, Worcestershire, England 
och inledde sin professionella karriär 
1982. Snart hade han utvecklat en 
egen spelstil som man lätt känner 
igen. Genom åren har han haft 
otaliga uppdrag och spelat med bl 
a Lee Konitz, Peter Erskine, Paul 
Motian.

Magnus Öström, född 1965 i 
Skultuna. Med sin granne Esbjörn 
Svensson startade han ett band. 
Inom ett år hade de sin första 
konsert. 1992 bildades EST med 
Esbjörn och Dan Berglund med 
exempellös framgång. Samarbetat 
med i stort sett hela den svenska 
jazzeliten och ett stort antal 
internationella storheter.

Lars Danielsson Group will 
transport us to the richly varied 
musical landscapes of the album 
Liberetto 2, released in 2014.

Lars Danielsson is an 
accomplished bassist, composer, 
arranger and producer who has 
worked with names such as Cæcilie 
Norby, David Liebman, Viktoria 
Tolstoy, the Brecker brothers and 
John Scofield.

Multi-award winning Norwegian 
trumpeter Mathias Eick has played 
with stars such as Chick Corea and 
Pat Metheny.

Pianist Grégory Privat, born in 
Martinique, has performed his own 
compositions on the Paris jazz scene 
and at Montreux.

Guitarist John Paricelli has a 
distinctive playing style and has 
performed with a long list of artists 
including Lee Konitz, Peter Erskine 
and Paul Motian.

Drummer Magnus Öström, was a 
founder member of EST in 1992 with 
Esbjörn Svensson and Dan Berglund.

söndag / sUndaY 2 aUg

Konsert värd 
concert host

f
o

t
o

 J
a

n
 s

ö
d

e
r

s
t

r
ö

m

lasse åBerg

jazzKonstnär 2015 
jazz artist 2015

Allmänpraktiserande kreatör. 
Hans liv är enligt egen utsago ett 
vuxendagis där han ritar, målar, 
sjunger och tar enstaka tupplurar.

Lasse Åberg is a Swedish multi-
talented creator – an artist, graphic 
designer, film director, scriptwriter, 
musician and actor.

ardY strüwer

Ardy är multikonstnär, 
manusförfattare, humorist, 
musiker med jazz och funk i ådrorna 
men mest en målare med explosiv 
palett.  
Ardy var Årets Jazzkonstnär 2013.

Ardy is a multifaceted artist, 
scriptwriter, humorist and musician 
with jazz and funk in his veins,  but 
most of all he is a painter with an 
explosive palette. Ardy was the 
YSJF Jazz Artist of the year in 2013.

anna-lena 
Bergelin

Anna-Lena Bergelin är komiker, 
författare, sångerska och 
skådespelare. Hon har blivit utsedd 
till Sveriges roligaste kvinna och 
har varit mångsysslare genom hela 
karriären.

Anna-Lena Bergelin is a Swedish 
comedian, writer, singer and actress, 
who has pursued a highly varied 
career.  

jan sigUrd

Jan Sigurd är författare, 
musiker och komiker. Han hade 
på 1990-talet ett samarbete med 
Monica Zetterlund som resulterade i 
kabareten Zetterlund & Sigurd.  

The Swedish writer, musician 
and pianist, Jan Sigurd, worked 
extensively with singer Monica 
Zetterlund in the 1990s.
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MarsvinsholmsTeatern  

presenterar sommarens komedi

1 juli-9 augusti  
ons-lör kl 19.30, sön kl 17.30

Skrattfylld, dråplig komedi som dessutom är skrämmande dagsaktuell.

premiär lördag 27 juni kl 19.30
www.mhst.se 
0411-600 15

amBassadörer 2015 / amBassadors 2015
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19.00 YSTADS TEATER 

robert glasper trio  
Robert Glasper (US) – piano 

Vicente Archer (US) – bass 

Damion Reid (US) – drums

Denna pianotrio är resultatet 
av en strålande lyckad 
återförening. Här är det ett ytterst 
sammansvetsat gäng som musicerar. 
Trion som just fullbordat ett album 
Covered, släpps i år på Blue Note, 
har redan tilldragit sig stort intresse. 
Förutom Glaspers kompositioner är 
materialet till en del standards av 
bl a Victor Jung och Joni Mitchell. 
Mycket spännande att få uppleva 
hur denna innovativa grupp tar sig 
an det här.

Robert Glasper är född 1978 
i Houston, Texas. Som liten 
introducerad för jazz och soul 
genom sin mor Kim Yvette Glasper, 
professionell jazz och blues-
sångerska. Hon tyckte klubben var 
bättre än barnvakt hemma. Mor 
även kyrkomusiker och i ekumenisk 
anda sjöng Robert som ung i flera 
olika församlingar. Så kom han 
till New York och New School of 
Jazz and Contemporary Music. Här 
träffade han och arbetade med 
blivande hip-hop och R&B-artister. 
Blue Note lanserade, med trion 
ikväll, albumet Canvas 2005. Ett 
viktigt genombrott. 

Nu har han ett stort antal skivor 
bakom sig och fått två Grammys. 
Robert Glasper är Steinway Artist 
– denna prestigefyllda utnämning. 
Som kompositör gör han nu 
originalmusik till kommande film om 
Miles Davis, Miles Ahead. Robert 
Glasper är en synnerligen frimodig 
och intressant pianist.

Vicente Archer uppvuxen i 
Woodstock, fick han möjlighet 
att lyssna till Dave Holland, Jack 
DeJohnette och många fler. 
Vicente studerade jazzgitarr vid 
New England Conservatory of 
Music i Boston när en vän sålde sin 
kontrabas till honom. Han beskriver i 
en intervju: ”Jag tog några lektioner 
för att förfina tekniken, kunde 
tillämpa en del från gitarrspelet. 
Efter 8 månader spelade jag 
med Donald Harrison.” Lång rad 
framstående artister finns på listan 
liksom ett stort antal album.

Damion Reid, född 1979, uppvuxen 
i musikerfamilj utanför Los Angeles. 
I kyrkan spelade han redan vid tre 
års ålder. Fick lektioner i slagverk vid 
12. Han flyttade senare till Boston 
och New England Conservatory of 
Music och tillbaka till Kalifornien och 
Thelonious Monk Institute of Jazz 
sedan New York och New School. 
Här inledde han samarbete med 
Robert Glasper. Cassandra Wilson 
och Dianne Reeves är endast två av 
många han arbetat med på scen och 
i studior. Medverkat i många album.

The Robert Glasper Trio is back 
together again and heading for 
Ystad. The original members of 
the acoustic jazz trio have recently 
released a new album, Covered, 
on Blue Note, which features 
compositions by Victor Jung, Joni 
Mitchell and others.

Robert Glasper’s trio featured 
on his first two Blue Note albums: 
Canvas (2005) and In My Element 
(2007). His other major project, 
Robert Glasper Experiment, has 
produced two Grammy-winning 
albums. Robert Glasper, a Steinway 
Artist, is writing original music for 
the upcoming film about Miles Davis, 
Miles Ahead.

In addition to their long 
collaborations with Robert Glasper, 
bassist Vicente Archer and drummer 
Damion Reid are much in demand 
as sidemen for recording and live 
performances.

22.00 YSTADS TEATER

Kenny Barron and dave holland ”the art of Conversation”
Kenny Barron (US) – piano 

Dave Holland (UK/US) – bass

I ett mästarmöte och med 
välkommet återbesök från 2013 
kommer Kenny Barron till Ystad. 
Den här gången har han med sig 
Dave Holland. Efter ett succéartat 
musikaliskt möte mellan dessa 
herrar beslöt de att starta ett 
duoprojekt. Albumet The Art of 
Conversation släpptes 2014 och 
har fått mycket fin kritik i flera 
jazzmagasin. Nu får vi ta del av detta 
underbart musikaliska samtal med 
en hel del njutbar bebop. Avskalat 
och i centrum för jazzen som 
konstform blir detta en riktigt värdig 
avslutning på hela evenemanget.

Nu i 70-årsåldern uppfattas 
Kenny Barron som mer lyrisk 
än tidigare och år 2010 fick han 
”The National Endowment for 
the Arts”. Han har en ojämförlig 
förmåga att trollbinda publiken 
med sitt eleganta musicerande. 
Los Angeles Times kallar honom en 
av de bästa pianisterna i världen 
och Jazz Weekly den mest lyriska 
pianisten i vår tid. Tidigt blev 
han uppmärksammad och den 
musikaliska karriären tog fart redan 
i tonåren då han kom till New York 
19 år gammal och spelade med Lee 
Morgan och James Moody. Lite 
senare var Kenny engagerad av 
Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, 
Milt Jackson. Välkänt är hans 
långa samarbete med Stan Getz 
under 1980-talet. Legendariska 
album föddes då: Anniversary, 
Serenity och Grammynominerade 
People Time. Kenny Barron är 
tvåfaldig hedersdoktor. En lång rad 
utmärkelser förutom nämnda har 
tilldelats Dr Barron.

Från Wolverhampton till New 
York. Född 1946 i England har 
Dave Holland öppnat varje box 
innehållande den improviserade 
musikens yttringar. Han har 
medverkat i Miles Davis’ Bitches 
Brew epok, samarbetat med 
gitarrlegenden Pepe Habichuelas 
eleganta flamenco, Betty Carter, 
avant-gardekvartetten Circle, 
Chick Corea, Stan Getz samt Chris 
Potter, Kevin och Robin Eubanks, 
Steve Coleman. Ray Brown på 
skiva var Daves första läromästare 
och efter privatlektioner av en 
Londonfilharmoniker blev han 
antagen till Guildhall School of 
Music and Drama, där han studerade 
till 1968. Ronnie Scott i London, 
viktig mötesplats för jazzmusiker. 
Där blev Dave Holland upptäckt av 
Miles Davis. Flytten till New York 
gick snabbt, han fick tre dagar på 
sig att bege sig dit och Count Basies 
nattklubb. Hos Miles stannade han i 
två år. Nu hedersdoktor även han.

A meeting of two jazz masters 
makes a fitting finale to the 2015 
festival. Pianist Kenny Barron played 
at the 2013 festival and is now back 
with bassist Dave Holland. The duo’s 
2014 album The Art of Conversation 
received glowing reviews in the 
jazz press.

Kenny Barron is considered to 
be at the height of his powers as a 
lyrical jazz pianist. He is well known 
for his long collaboration with Stan 
Getz in the1980s and legendary 
albums such as Anniversary, 
Serenity and People Time.

British-born bassist Dave 
Holland, who has performed 
with many of the most influential 
musicians in jazz including Chick 
Corea and Stan Getz, spent two 
years playing with Miles Davis.

söndag / sUndaY 2 aUg söndag / sUndaY 2 aUg
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YazzFestiValens Vänner 2015 / Yazz FestiVal Friends 2015 Våra stolta sPonsorer / oUr ProUd sPonsors

Ett stort tack till alla våra vänner som bidrar till att festivalen kan utvecklas! 
Era bidrag är av stor betydelse och ett viktig uppskattning för alla oss som 
sliter under året för att göra en bra festival.

A big thank you to all our friends who have contributed to the development 
of the festival! Your contributions are of great importance and an important 
sign of appreciation for all of us who work throughout the year to create a 
good festival.

 1 Lennart Smidfelt Kristianstad

 2 Henry Johansson Glemmingebro

 3 Stina Grufstedt Ystad

 4 Göran Grufstedt Ystad

 5 Lars Norén Beddingestrand

 6 Gunilla Lilius Beddingestrand

 7 Roland Jakobsson Ystad

 8 Ann-Britt Bretell Simrishamn

 9 Anja Hansson Köpingebro

 10 Curt Hansson Köpingebro

 11 Ulla Sturesson Ystad

 12 Leif Sturesson Ystad

 13 Itta Kuula Johnson Ystad

 14 Bo Johnson Ystad

 15 Dahn Ola Olsson Ystad

 16 Erland Lundin Ystad

 17 Inga-Britt Henriksson Ystad

 18 Leif-Åke Falk Stockholm

 19 Mats Berntsson Karlshamn

 20 Marie Holmegard Ystad

 21 Jan Holmegard Ystad

 22 Marianne Rylander Kalmar

 23 Owe Rylander Kalmar

 24 Andreas Rylander Kalmar

 25 Leif Holmer Jönköping

 26 Barbro Smidfelt Kristianstad

 27 Paul Axelsson Ystad

 28 Susanne Keyser Ystad

 29 Roland Keyser Ystad

 30 Edna Hinnersson Ystad

 31 Bo Hinnersson Ystad

 32 Christina Kjellström Rydsgård

 33 Lena Lantz Ystad

 34 Thomas Lantz Ystad

 35 Guy Jones Stockholm

 36 Marie-Louise Björnberg Ystad

 37 Staffan Björnberg Ystad

 38 Ove Lundgren Ronneby

 39 Tony Leo Ystad

 40 Ann-Charlotte Wrange Sao Paulo

 41 Anselm Bladh Karlshamn

 42 Astrid Hansson Ystad

 43 Lennart Persson Karlshamn

 44 Christina Giovanos Järfälla

 45 Hannah Svensson Falkenberg

 46 Jan Lundgren Ystad

 47 Kristian Leth Köpenhamn

 48 Birgitta Ferlin Loftshammar

 49 Roland Ferlin Loftshammar

 50 Rita Rohlin Ystad

 51 Kenny Persson Simrishamn

 52 Bo Lönnerblad Ystad

 53 Monica Redin Plantin Ystad

 54 Henrik Plantin Ystad

 55 Lennart Kjellander Ystad

 56 Marie Johansson Skivarp

 57 Mats Johansson Skivarp

 58 Marianne Eggeling Abbekås

 59 Lasse Eggeling Abbekås

 60 Eva Hjerpe Ystad

 61 Fredrik Wrange Löderup

 62 Deta Liljenfeldt Stockholm

 63 Hasse Carlsson Uppsala

 64 Jerker Halldén Åkersberga

 65 Birgitta Halldén Åkersberga

 66 Ingalill Gustavsson Malmö

 67 Ewa Alwén Ystad

 68 Tord Alfredsson Svedala

 69 Bente Zehler Ystad

 70 Gun Barreus Ystad

 71 Eva Ekdahl Lidingö

 72 Anders Ekdahl Lidingö

 73 Inger Nerman Täby

 74 Göran Rücker Täby

 75 Kerstin Lindqvist Ystad

 76 Thomas Heinrich Ystad

 77 Lena Rondini Ystad

 78 Knut Kroon Ystad

 79 Gunilla Lagergren Svarte

 80 Bo Lagergren Svarte

 81 Ulrika Nielsen Ystad

 82 Ronny Nielsen Ystad

 83 Astrid Banek Hamburg

 84 Ivo Banek Hamburg

 85 Chris Duxbury Leighton Buzzard

 86 John Duxbury Leighton Buzzard

 87 Rune Jalmsell Ystad

 88 Per Uno Alm  Sjöbo

 89 Sören Josefsson Jönköping

 90 Anita Pärsson Ystad

 91 Bärbel Westphal Växjö

 92 Eva Ulmfeldt Ystad

 93 Kjell Ulmfeldt Ystad

 94 Roddy Nilsson Växjö

 95 Kit Ljung Malmö

 96 William Rasmussen Malmö

 97 Alf Wahlgren Staffanstorp

 98 Cecilia Höglund Skanör

 99 Gunnar Nevsten Skanör

 100 Lars Gustafsson Lund

 101 Lars Carmén Ystad

102  Calle Bäckström Ystad

103  Lars Henry Jinbäck Ystad

104  Lars Jernryd Köpingebro

105 Gunilla Carlecrantz Övraby

106  Lasse Göransson Övraby

Vi är mycket tacksamma för alla bidrag från våra sponsorer. Utan dessa 
skulle inte festivalen vara möjlig. Gynna våra sponsorer! STORT TACK!

We are very grateful for all the contributions from our sponsors. Without 
this support, the festival would not be possible. Thank you!

BidragsgiVare 
donors

Event in Skåne

Kulturrådet

Musik i Syd

Polska Institutet

Svenska Musik-
festivaler

Ystad Konstmuseum

Ystads kommun 
kulturnämnd

gUldsPonsor 
gold sPonsor

RadioActive 103,9

Sparbanken Syd

Ystads Allehanda

Ystad Saltsjöbad

silVersPonsor 
silVer sPonsor

Helsinkifrostbites

Continental du Sud

Jakobsson & Söder-
ström Vinhandel

Lundgrens Bil

Tryckfolket

Österlenbryggaren

Ystadbostäder

Ystad och Sövestads-
bygdens Pastorat

Ystad Hamn Logistik

Ystad Industri-
fastigheter

BronssPonsor 
Bronze 
sPonsor

Bryggeriet

GigantPrint

Hos Morten Café

Fieldwood Travel

PremiUm Yazz-
FestiValens 
FöretagsVän 
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Även du kan stödja festivalen och bidra till att den kan 
fortsätta utvecklas. Så här gör man:

Privatpersoner kan bli medlem i Yazzfestivalens Vänner för 500 kr. 
Vännerna får diplom samt sitt namn på ystadjazz.se och på banderoll som 
anslås på Ystads Teater samt blir inbjuden till VIP-konserten den 29 juli.

Företag kan stödja festivalen genom att bli medlem i Yazzfestivalens 
Företagsvän för 2 000 kr eller Premium Yazzfestivalens Företagsvän för 5 000 
kr. Företaget får diplom och företagets namn på ystadjazz.se och på banderoll 
som anslås på Ystads Teater samt blir inbjuden till VIP-konserten den 29 juli.

Särskilt sponsorpaket till våra Guld-, Silver och Bronssponsorer enligt 
överenskommelse.

Join those who support the festival and contribute to its 
continued development:

Private individuals can become a Yazz Festival Friend by donating SEK 
500. Friends receive a diploma and have their name listed on ystadjazz.se 
and on a banner at Ystads Teater. Friends are also invited to the VIP concert 
on 29 July.

Companies can support the festival by becoming a Yazz Festival Company 
Friend for SEK 2 000 or a Premium Yazz Festival Company Friend for SEK 5 
000. Companies receive a diploma and their company name is presented on 
ystadjazz.se and on a large banner at Ystads Teater. Friends are also invited to 
the VIP concert on 29 July.

A range of sponsorship packages is available – Bronze, Silver and Gold.

Som enda bank med fullt fokus på södra Skåne 
vågar vi påstå att vi kan den här delen av  
världen bättre än någon annan. Med lokala  
kontor i Borrby, Kivik, Lomma, Malmö, Tomelilla,  
Simrishamn och Ystad är det enkelt att träffa  
en av våra 100 duktiga rådgivare.

Närodlat
Vi är en äkta sparbank, det betyder att delar  
av vår vinst återinvesteras i lokala projekt och  
verksamheter. Det får vår del av Skåne att växa.

Välkommen in.

Alla våra sidor är på din sida

Allt om Ystad Sweden Jazzfestival

www.ystadsall
ehanda.se

hUVUdsPonsorer / ChieF sPonsors  

sParBanKen sYd – Ystads allehanda – Ystad saltsjöBad
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Ystads teater

Ystads Teater är en vacker 
nyklassicistisk byggnad, ritad av 
Ystads förste stadsarkitekt Peter 
Boisen och invigd 1894.

Teatern reser sig majestätiskt 
intill de små gathusen på 
Skansgatan, mitt emot havet och 
Ystads Marina. Teatern har kvar sitt 
ursprungliga underscensmaskineri 
från 1800-talet. Till teaterns mest 
värderulla inventarier hör en unik 
samling kulisser som tillverkades i 
den legendariske teaterdekoratören 
Carl Ludvig Grabows ateljé i 
Stockholm.

Ystads Teater är jazzfestivalens 
huvudscen, med Jazz Café och Jazz 
Shop.

400 numrerade sittplatser.

Ystads Teater, a beautiful neo-
classical theatre designed by Ystad’s 
first town architect, Peter Boisen, 
opened in 1894. The theatre is the 
festival’s main stage and home of 
the Jazz Café and Jazz Shop.

400 numbered seats.

Ystad saltsjöBad

Hotellet vid havet, på Sveriges 
sydkust, har varit en rekreations- 
och nöjesplats sedan 1897. Det 
anrika hotellet har utvecklats i takt 
med tiden och är idag ett konferens- 
och SPA-hotell av rang med fina 
internationella utmärkelser. Hotellet 
är inrett i Newport-stil och erbjuder 
flera olika restauranger, terrass mot 
havet, inom- och utomhus pooler 
samt olika SPA-upplevelser. Hotellet 
ligger fem minuter med bil och tio 
minuter med cykel från centrala 
Ystad.

340 onumrerade sittplatser.

Ystad Saltsjöbad is a hotel on the 
Baltic shore that has been hosting 
entertainment events since 1897. 
It has developed into a conference 
and spa hotel with an international 
reputation. The hotel is a five-minute 
drive from central Ystad.

340 unnumbered seats.

Per helsas gård

Per Helsas Gård är Nordens enda 
bevarade hela korsvirkeskvarter. 
Gården tillkom under 1500-, 1600- 
och 1700-talen och är uppkallad 
efter sin siste privata ägare Per 
Hansson, som drev vattenfabriken 
Helsan här. Per Helsas gård 
inrymmer i dag konsthantverkare 
med olika tekniker, café, chokladhus 
och galleri.

250 onumrerade sittplaster.

This quarter in the town centre 
with origins in the 1500s is the only 
preserved half-timbered quarter 
in the Nordic countries. Today, the 
beautiful courtyard is a popular 
meeting place with a wide range 
of art handicraft shops, a café and 
a gallery.

250 unnumbered seats.

s:ta maria KYrKa

Mariakyrkan, Ystads äldsta 
byggnad, är från 1240-talet och 
byggdes som en som en basilika i 
romansk stil med tre skepp. Från S:ta 
Marias kyrktorn vakar Tornväktaren 
över Ystad. Varje natt, året runt 
sedan 1748 blåser Tornväktaren 
sin dova ton i kopparluren för att 
förkunna att allt är lugnt i staden. 
Man kan lyssna till Tornväktaren 
varje kvart kl 21.15 – 01.00. 
Jazzfestivalen invigs av en gästande 
Tornväktare den 29 juli kl 22.00.

S:ta Maria kyrka bjuder på perfekt 
akustik. 

400 onumrerade sittplatser.

St Mary’s Church is Ystad’s oldest 
building dating from the 1240s. The 
church has perfect acoustics and 
is famous for its night watchman, 
“Tornväktaren”, who blows his horn 
every night (21.15 – 01.00) from 
the church tower to signal that all 
is well.

400 unnumbered seats.

hos morten CaFé

Hos Morten Café och Matsal 
ligger mitt i Ystad vid Gåsegränd, 
som är en tvärgata till Stora 
Östergatan. Här, i en korsvirkesgård 
byggd 1776 fylls väggarna av böcker. 
Det gemytliga caféets specialitet är 
riktiga danska smörrebröd. På den 
ofta soldränkta, kullerstensbelagda 
innergården erbjuder jazzfestivalen

120 onumrerade sittplatser.

Hos Morten Café is right in the 
centre of Ystad, a stone’s throw from 
the lively pedestrian precinct, Stora 
Östergatan. The café is in a half-
timbered building dating from 1776. 
Concerts are held in the beautiful 
cobblestone courtyard.

120 unnumbered seats.

BiograFteatern sCala

Biografteatern Scala, invigd 14 
september 1910, är Sveriges äldsta 
för ändamålet ritade och uppförda 
biograf som fortfallande är i drift. 
Den gamla stumfilmslokalen har 
genomgått en pietetsfull renovering 
och är numera fullt digitaliserad. 
Salongen ger stor närhet mellan 
musiker och publik.

130 onumrerade sittplatser.

The Scala Cinema, which opened 
in September 1910, is the oldest 
purpose-built cinema still in use in 
Sweden. This cinema from the era of 
silent films now has the latest digital 
equipment and offers an intimate 
and atmospheric venue for jazz.

130 unnumbered seats.
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Ystads KonstmUseUm

Ystads konstmuseum byggdes 
till den stora utställingen Fritiden 
1936 som ett av Sveriges första 
kulturhus. De strama, stora och ljusa 
salarna representerar Ystads första 
funkishus. Konstmuseet är ett av 
Sveriges största landskapsmuseer 
med stora egna samlingar av 
sydsvensk och dansk konst.

Hörsalen är scen för festivalens 
experimentella jazz. 

80 onumrerade sittplatser.

Ystad Art Museum, built in 1937 
as part of a major leisure exhibition, 
was one of Sweden’s first cultural 
centres. The museum, which has an 
art collection mainly from southern 
Sweden and Denmark, has become 
the venue for experimental jazz.

80 unnumbered seats.

marsVinsholmsteatern

MarsvinsholmsTeatern är 
verksam i Marsvinsholms 
slottspark. Själva godset finns 
omtalat redan under 1300-talet 
men fick sitt namn efter Otte 
Marsvin som uppförde slottet på 
1630-talet. Slottet ligger 9 km 
väster om Ystad, väl synligt från 
E65 med sina två karaktäristiska 
slottstorn. Slottsparken inrymmer 
också Marsvinsholms Skulpturpark. 
Här på MarsvinsholmsTeaterns scen, 
presenteras en av sommarens stora 
JazzKidz-konserter.  
500 onumrerade sittplatser.

MarsvinsholmsTeatern is a 
venue in the beautiful parkland 
grounds of Marsvinsholm, a castle 
built in the 1630s. The estate, 
located 9 km west of Ystad, also 
includes the Marsvinsholm Sculpture 
Park. MarsvinsholmsTeatern is the 
outdoor venue for one of this year’s 
JazzKidz concerts.

500 unnumbered seats.

 
Continental dU sUd

Continental du Sud i Ystad är 
Sveriges äldsta hotell – invigt 1829. 
Hotellet började byggas redan 
1824 på resterna av ett tullhus 
från mitten av 1700-talet. Ystad 
var i början av 1800-talet Sveriges 
viktigaste hamnstad för båttrafik till 
kontinenten. Behovet av hotellrum 
var stort i Ystad och flera hotell såg 
dagens ljus. Ystad var Sveriges port 
mot Europa. I den vackra matsalen, 
där Kurt Wallander intagit många 
måltider, finns det 

200 onumrerade platser.

Continental du Sud is Sweden’s 
oldest hotel, dating from 1829. 
Concerts will take place in the 
beautiful dining room, where 
detective Kurt Wallander has 
enjoyed many meals.

200 unnumbered seats.

BrYggeriet

Festivalens jamsession 
spelplats! Bryggeriet byggdes 
1749 till maltfabrik och torkria. Här 
omvandlades korn till malt, som 
sedan användes för whisky och 
ölbryggning. Sedan 1996 är här ett 
lokalt bryggeri som tillverkar Ystad 
färsköl mitt i restaurang Bryggeriet.

Restaurangen har servering 
i husets två våningar och på den 
mysiga innergården.

The festival’s late night jam 
session venue! Bryggeriet, built 
in 1749, was originally a maltings 
where grain was converted into malt 
for use in the making of whiskey 
and beer. Since 1996 the building 
has housed a microbrewery, which 
produces “Ystad färsköl”, and the 
Bryggeriet restaurant. 

Meals are served in the restaurant 
and outside in the picturesque 
cobbled courtyard.
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Dhafer Youssef

Kenny Barron Dave Holland

Robert Glasper Trio

Dianne Reeves

Hamilton de Holanda & Diogo Nogueira

Karin Krog

Richard Bona


