


Välkommen till/welcome to Ystad sweden Jazz FestiVal 2017!

arrangörer / arrangers

Kära jazzvänner!

Vi är glada och stolta över att återigen kunna presentera ett brett 
och spännande program. Aldrig tidigare har festivalen varit så stor 
som den är i år. 43 konserter under 6 dagar på 10 arenor. Megastjärnor 
och legendarer trängs med unga blivande stjärnor. 245 artister och 
musiker kommer till Ystad från när och fjärran. Flera av artisterna 
uppträder för första gången i Sverige. För att göra det möjligt för  
fler att njuta av konserter är två av dem förlagda till nya Ystad Arena.  
I fjor provade vi att ha en konsert i Simrishamn. Detta var lyckat,  
så i år blir det två konserter i Simrishamn och en i Löderup. Vi har  
i år fem konserter med fri entré varav två riktar sig speciellt till 
barnen. Dessa konserter spelas framför Stadsbiblioteket. 

Vi hälsar vår kära publik välkomna till den 8:e upplagan av festivalen 
och hoppas att ni skall njuta av fin musik, härligt väder och en 
underbar stad. Våra glada volontärer står redo att hjälpa er alla till 
en fin upplevelse. Vi är glada att kunna meddela att Ystads Teater 
har köpt en ny konsertflygel som kommer att höja upplevelsen till nya 
höjder. I skrivandes stund har vi fått besked om att festivalen blivit 
nominerad till Sparbanken Syds Tillväxtpris. Ett stort tack till våra 
Yazzvänner och sponsorer, som gör det möjligt att ordna festivalen.

Festivalen är ett nära och tätt samarbete mellan Musik i Syd  
och den ideella föreningen Ystad Sweden Jazz, som båda parter  
är mycket nöjda med.

Festivalen kan börja!

Dear friends,

We are very pleased and proud to once again present a broad and 
exciting festival programme. The festival has never been so large or 
had so much to offer – 43 concerts over 6 days at 10 venues, with a 
mix of megastars, legends and up and coming talents. Almost 250 
artists and musicians will be coming to Ystad from far and wide. 
Several of the artists are appearing for the first time in Sweden. To 
make it possible for as many people as possible to enjoy the festival, 
two concerts will be held at the new Ystad Arena. Last year there 
was a successful satellite concert in Simrishamn, and this year there 
will be two satellite concerts in Simrishamn and one in Löderup. This 
year there will be five free concerts including two for children. These 
concerts will be held in the amphitheatre in front of the town’s library, 
Stadsbiblioteket. 

We welcome you to the eighth festival and hope that you will enjoy 
great music, fantastic weather and our wonderful town. Our friendly 
volunteers are ready to help you get the most out of your festival 
experience. We are pleased to announce that Ystad Theatre has 
purchased a new concert grand piano. At the time of writing,  
the festival has just been nominated for the award, Sparbanken Syds 
Tillväxtpris. We would like to thank our Yazz Festival Friends and 
sponsors, who make it possible to arrange the festival.

The festival is a close collaboration between Musik i Syd and the 
non-profit association, Ystad Sweden Jazz – a collaboration that  
both partners are very satisfied with.

Let the festival begin!
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FestiVal inFo innehåll / contents

Följ festivalen via/Follow the festival via:

Ystads Allehanda
Radio Active 103,9
Sveriges Radio P2
www.ystadjazz.se 
Facebook:  
ystad sweden jazz festival

Twitter: Ystad Jazz Festival  
@ystadjazz
instagram: #ystadjazz #ystadswedenjazz

Kontakt/Contact: 
info@ystadjazz.se

Jazz Café

Jazzcaféet på Ystads Teater är öppet 
under festivalen torsdag och fredag 
19.00-23.00,
lördag-söndag 16.00-23.00.  
Här finns lättare rätter, smörgåsar, kakor, 
kaffe/te, öl/vin och trevligt sällskap!

The Jazz Café at the theatre is open 
during the festival: Thursday and Friday 
19.00-23.00,
Saturday and Sunday 16.00-23.00. You 
can enjoy light meals, sandwiches, cakes, 
coffee/tea, beer/wine and good company!

JazzShop/Jazz Shop

JazzShopen på Ystads Teater är  
öppen under festivalen 16.00-23.00.
Här finns T-shirts, jazzposters, CD-skivor 
m.m.

The Jazz Shop at Ystads Teater is  
open during the festival 16.00-23.00.
On sale are T-shirts, posters, CDs etc.

Jazz poster 2017 – Owe Gustafson, konstnär/artist

Jazzpostern kan köpas på Ystads 
Turistbyrå samt i JazzShopen på Ystads 
Teater under festivaldagarna. Pris 200 kr.

The jazz poster can be purchased from 
Ystad Tourist Office and from the Jazz 
Shop at Ystads Teater during the festival. 
Price SEK 200.

Ystad Sweden Jazz Festival 2010-2014

Jazzfestivalens fem första år, 
konserter och artister, presenteras  
i en coffee table bok, som kan köpas  
i JazzShopen under festivalen för 100 kr. 
Boken kan också beställas via  
info@ystadjazz.se

The jazz festival’s first five years –  
the concerts, artists and behind-the-
scenes stories – are presented in a coffee 
table book that can be purchased at the 
Jazz Shop at Ystads Teater, price SEK 100.  
The book can also be ordered via  
info@ystadjazz.se.

Pino Ninfa: Ystad Sweden Jazz Festival

Den italienske fotografen Pino Ninfa 
har dokumenterat livet i ibland annat 
Syd-Afrika, Kambodja och Amazonas. 
Han har också förtroendet att fånga 
stora i jazzartister bakom scenen. På 
stora festivalet i New Orleans, runtom i 
Europa och inte minst i Ystad under 2015 
och 2016. Pino Ninfas bok finns i endast 
60 handgjorda numrerade och signerade 
exemplar. Pris i JazzShopen: 495 kr

Italian photographer Pino Ninfa  
has worked all over the world and  
become known for his behind-the-scenes 
images of jazz musicians at festivals.  
This book contains photos from YSJF  
in 2015 and 2016. Pino Ninfa’s book  
is a limited edition of 60 handmade, 
numbered and signed copies.  
Available from the Jazz Shop: SEK 495.
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20.00 YSTad areNa

tommy körberg, svante thuresson, hannah svensson, 
Jan lundgren, ekdahl & Bagge Big Band, mc: tom alandh 

”monica z – For ever and ever”
Tommy Körberg – vocals 

Svante Thuresson – vocals 

Hannah Svensson – vocals 

Jan Lundgren – piano 

Tom Alandh – MC 

Saxophone: 

Per Ruskträsk Johansson 

Johan Christoffersson 

Robert Nordmark 

Linus Lindblom 

Fredrik Lindborg 

Trumpet: 

Karl Olandersson 

Nils Janson 

Jonne Bentlöv 

Emil Strandberg 

Trombone: 

Kristian Persson 

Magnus Wiklund 

Peter Fredriksson 

Staffan Findin 

Rhythm section: 

Carl Bagge – piano 

Martin Sjöstedt – bass 

Per Ekdahl – drums

Det finns en liten park bakom 
Clas på Hörnet i Vasastan i 
Stockholm. Den heter Monica 
Zetterlunds park. Här kan man, 

när tekniken tillåter, lyssna till 
denna sagolika sångerska. En 
värdig minnesplats för henne 
som på ett så tydligt sätt 
förkroppsligade jazzens själ. 

I hyllningskonserten 
medverkar bl. a. Tommy Körberg 
och Svante Thuresson som 
en gång i tiden arbetade med 
Monica. Hyllningskonserten har 
framförts i Berwaldhallen  
i Stockholm, oktober 2016 och 
fick lysande recensioner –  
minst sagt. 

Tommy Körberg är en evig 
artist med en enastående 
och mångfacetterad karriär. 
Han debuterade som sjuåring 
i Ronneby Brunnspark 1955. 
Körberg har gjort allt inom 
rock, pop, jazz och även som 
musikalartist, filmskådespelare 
och revyartist. 

Svante Thuresson har 
förgyllt våra musikupplevelser i 
decennier – Nalen på 50-talet, 
Gals and Pals på 60-talet, 

Nygammal vals med Lill 
Lindfors 1966, och på 90-talet 
en nytändning med album med 
Per Gessle, Peter LeMarc, Lisa 
Nilson och Titiyo. 

Hannah Svensson växte upp 
i Falkenberg i en musikerfamilj. 
Hon befinner sig mitt i en 
strålande karriär som sångerska. 
Hannah har uppträtt med sin far 
Ewa Svensson, Jan Lundgren. 
Filip Jers, Janne ”Loffe” 
Carlsson, Alvin Queen m fl. 

Tom Alandh, föddes 1944, 
är inte minst känd för sina 
ingående och hyllade nära 100 
dokumentärer. Han är reporter 
och producent på Sveriges 
Television. 

Ekdahl & Bagge Big Band 
bildades 2014 och består 
av de mest framstående 
jazzmusikerna i Sverige. Bandets 
repertoar är mest en samling av 
kompositioner signerade bandets 
medlemmar främst Per Ekdahl, 
Carl Bagge och Martin Sjöstedt.

Jan Lundgren presenteras 
tillsammans med Nils Landgren.

Tonight’s concert celebrates 
Monica Zetterlund, the 
legendary Swedish jazz singer, 
whose career spanned from the 
1950s to the 1990s. 

The concert features two of 
Sweden’s leading male singers 
Tommy Körberg and Svante 
Thuresson – who both worked 
with Monica Z – vocalist Hannah 
Svensson, pianist Jan Lundgren 
and a big band led by Carl 
Bagge, the son of Monica Z’s 
favourite pianist, Lasse Bagge. 
The MC for the evening is the 
leading Swedish journalist and 
documentary maker, Tom Alandh.

The opening concert of YSJF 
2017 is the first at a new festival 
venue, Ystad Arena, which 
opened in 2016.

tisdag / tuesdaY 1 aug
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onsdag / wednesdaY 2 aug

11.00 Per HeLSaS Gård

the rad trads  
“Brooklyn vs new orleans”

Patrick Sargent (US) – tenor sax, 

vocals 

”Tall” Sam Crittenden (US) – 

trombone 

Michael Fatum (US) – trumpet 

Alden Harris-McCoy (US) – guitar, 

sousaphone, vocals 

Michael ”Big Red” Harlen (US) – 

bass, vocals 

John Fatum (US) – drums, vocals

Detta härliga utåtriktade 
band återvänder till Ystad och 
vår festival. Förra gången, 
2015, gjorde the Rad Trads stor 
succé. 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 förutom i Ystad 
förekommit på Edinburgh Jazz 
& Blues Festival och Ambria 
Jazz Festival i Italien. Dessutom 
har gruppen uppträtt eller gjort 
inspelningar med ett stort antal 
artister bland annat Paolo Fresu 
och Joe Lovano. 

Efter år med framgångar på 
New York-scener har bandets 
medlemmar börjat önska 
något mer. Genom turnéer 
över hela världen med många 
spelningar har The Rad Trads 
utvecklat ett eget modernare 
sound och nu kommer en del 
originalkompositioner från 
bandets medlemmar. Man kan 
säga att bandet har spelat och 
konserterat sig till en ny form. 
Det blir spännande.

One of New York’s most 
entertaining bands, The Rad 
Trads, returns to Ystad with their 
fantastic mix of styles, from 
early New Orleans’ brass bands 
and R&B to Chicago and Delta 
blues and funky jazz rhythms. 
The band was a hugely popular 
part of YSJF 2015, both as 
dynamic performers and perfect 
jazz parade leaders.

12.30 YazzParad / Yazz Parade! 

FrOM ÖSTerPOrTSTOrG TO STOrTOrGeT

the rad trads
Genom staden paraderar 
The Rad Trads som en del av 
invigningen av Ystad Sweden 
Jazz Festival 2017. Det blir en 
fest som gör det lätt att få lite 
motion, och kanske ta några 
danssteg på gatan. Paraden 
utgår från Österportstorg och 
passerar gågatan med avslutning 
på Hamngatan. Ta gärna med 
ett parasoll så vi får litet New 
Orleans-känsla i tåget.

Get in the festival mood with 
the YAzz parade led by The Rad 
Trads. The parade,  which begins 
at Österportstorg and ends at 
Hamngatan, brings a  touch of 
New Orleans to the streets of 
Ystad.

22.00 ST:a 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 någonsin 2012 då 
trumpetaren Anders Bergcrantz 
blåste in festivalen. I år är det 
den japanske saxofonisten 
Yosuke Sato.

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 Japanese 
saxophonist, Yosuke Sato.
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onsdag / wednesdaY 2 aug

15.00 YSTad areNa

electric Banana Band
Lasse “Tigern” Åberg – vocals 

Klasse “Little Arne” Möllberg – 

vocals 

Janne “Zebran” Schaffer – guitar 

Sebastian Rilton – vocals  

Sophia Frisell – vocals 

Oskar Nilsson – vocals 

Linnea Rilton – vocals 

Peter Ljung – keyboards 

Jouni Hapaala  – percussion 

Mårgan Höglund – drums

Electric Banana Band – visst 
tänds det en liten gnista i varje 
öga eller sus i örat. Nu blir det 
fest för alla barn och stora med 
barnasinnet kvar. Bandet är en 
fortsättning och utvidgning av 

Trazan och Banarne med Lasse 
Åberg och Klasse Möllberg 
som SVT sände 1976-78. När 
bandet bildades 1980 och Janne 
Schaffer kom med blev det en 
strålande succé. 

Lars ”Lasse” Åberg, 
föddes 1940 i Hofors. Grafisk 
designer, konstnär, filmregissör, 
manusförfattare, musiker och 
skådespelare. För många är 
Åberg kanske mest känd som 
rollfiguren Stig-Helmer Olsson 
i filmen Sällskapsresan med 
uppföljare. Lasse Åberg var  
YSJF ambassadör och 
jazzkonstnär 2015 och 2016. 

Jan ”Janne” Schaffer, 
född 1945 i Stockholm, är en 
av Sveriges mest ansedda 
gitarrister och även kompositör. 
Han har medverkat på cirka 5000 
inspelningar och samarbetat 
bland andra med ABBA, Toto och 
Bob Marley samt en uppsjö av 
svenska artister som Björn J:son 
Lindh och Ted Gärdestad. 

Klas, “Klasse” Möllberg, 
föddes 1948 i Katrineholm. 
Förutom musiker och sångare 
är han även låtskrivare och 
skådespelare och han visade 
tidigt intresse för underhällning 
ända sedan 18-årsåldern.

The Electric Banana Band 
has been entertaining people of 
all ages since first appearing on 
children’s TV in Sweden in 1980. 
The band is fronted by actor, 
artist and film director, Lasse 
Åberg, singer and actor Klasse 
Möllberg, and guitarist Janne 
Schaffer. Music and fun for all 
the family at Ystad Arena!

Sparbanken Syd  
är stolt huvudsponsor till  

Ystad Sweden Jazz Festival.
www.sparbankensyd.se
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onsdag / wednesdaY 2 aug amBassadörer 2017 / amBassadors 2017

22.30 kLOSTerkYrkaN 

hans Backenroth  
& Jacob Fischer 

Jacob Fischer (DK) – guitar 

Hans Backenroth – bass

Hans Backenroth och Jacob 
Fischer var här i Ystad 2011 
med en bejublad duokonsert. 
Samarbetat har de gjort en 
längre tid i olika projekt. De 
två har spelat tillsammans med 
Harry Allen, Scott Hamilton, 
Karin Krog, för att nämna några. 
När vi nu får rå om dem kan 
vi koncentrera oss på deras 
förmåga att trollbinda oss. Båda 
kombinerar en virtuositet med 
rytmisk kapacitet som kan få 
musiken att svänga långt utanför 
vapenhuset. Repertoaren är 
hämtad från standards och egna 
kompositioner. 

Flera gånger har vi fått njuta 
av Hans Backenroths basspel i 
Ystad. Han en av Skandinaviens 
främsta basister och har genom 
åren arbetat med ”alla”; Monica 
Zetterlund, Putte Wickman, 

Bengt Hallberg, Malena Ernman, 
Jan Lundgren, Toots Thielemans, 
Svend Asmussen, Kenny Barron, 
mfl. 

Även Jacob Fischer är 
välbekant i Ystad efter flera 
framträdanden. Under nästan 
två decennier har Jacob arbetat 
med de mest framstående 
skandinaviska såväl som 
gästande storheter bland 
jazzsolister som Art Farmer, 
Toots Thielemans, Lee Konitz, 
Scott Hamilton och Richard 
Galliano. 

Swedish bassist, Hans 
Backenroth, and Danish guitarist, 
Jacob Fischer, have played 
together with Harry Allen, Scott 
Hamilton and Karin Krog. This 
evening’s concert in atmospheric 
Ystad Abbey features solo 
sections and duo interplay from a 
repertoire of standards and their 
own compositions.

Jazz kONSTNär /Jazz arTiST 2107

owe gustafson
Konstnären, illustratören, filmtecknaren, 
den grafiske formgivaren och författaren 
Owe Gustafson är känd för de allra flesta för 
animationerna till Fem myror är fler än fyra 
elefanter. Under decennier var Owe verksam som 
illustratör på DN. Som konstnär har han ställt 
ut från New York i väst till Tokyo i öst. Årets 
jazzposter med den svängiga blå elefanten heter 
Tunggung.

Artist Owe Gustafson is perhaps best known for 
his animations for the cult children’s TV show Fem 
myror är fler än fyra elefanter.

claes malmberg
Claes Malmberg gjorde sin entré på 80-talet 
som den folklige hårdrocksdiggaren Ronny Jönsson 
i Ronny & Ragge. Sedan dess har mångsidiga 
Claes setts i dramer, musikaler, filmer, humor-, 
underhållnings- och barnprogram. 

Comedian, actor and entertainer Claes 
Malmberg has appeared in numerous films, 
musicals and TV shows since the 1980s. 

sanna Persson halapi
De flesta kanske känner Sanna som den litauiska 
reseledaren Jolanta i humorserien Hipp Hipp eller 
från filmer som Jan Troells Så vit som en snö. Den 
yngre generationen älskar rymdvarelsen Pax från 
Barnkanalens serie Pax jordiska äventyr.

Actress Sanna Persson Halapi has created 
a succession of well-known characters in films, 
comedy shows and on children’s TV.

kim andersson
Efter 10 år i utlandet i världens bästa handbollslag 
och i det svenska landslaget med spel i EM, VM 
och OS, är vi oerhört stolta att få knyta till oss Kim 
Andersson som ambassadör för Ystads jazzfestival.

Ystad IF handball player Kim Andersson has had 
a hugely successful career at club level and for 
Sweden’s national team.
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onsdag / wednesdaY 2 aug

19.30 YSTadS TeaTer

Bobby medina with Xl Big Band and special guest: Frans 
Bobby Medina (US/MX) – trumpet 

Frans – vocals 

Saxophones: 

Claus Sörensen  

Janne Klep  

Tobias Sandén  

Niklas Vennerqvist  

Trombones:  

Stefan Wikström  

Calle Lindberg  

Åke Letandersson  

Magnus Klügel  

Trumpets: 

Jocke Wickström  

Carl Lindecrantz  

Hans Wiklund  

Johan Elmquist  

Rhythm section: 

Anders Apell – guitar 

Pete Rogers – piano 

Jonas Castell – bass 

Pelle ”Trazan” Jonasson – drums

Nu blir det en riktig 
feststämning på Teatern. Bobby 
Medina känner vi väl efter hans 
uppskattade konsert i Ystad 2015 
liksom XLBB som förekommit 
flera gånger här. Sedan kommer 

stadens son Frans som gör en 
kometkarriär i nöjesbranschen. 
Han kommer att framföra 
Svenska Melodifestivalvinnaren 
2016 If I Were Sorry nu i 
storbandsarr. Frans sjunger  
i jazzton för första gången.

Med rika influenser från 
Astor Piazzolla, Sergio Mendes, 
Duke Ellington, Paco de Lucia, 
Clarke Terry, Herb Alpert och 
Santana har Bobby Medina en 
lång karriär som musiker. Han har 
arbetat med allt från storband 
till symfoniorkestrar, liksom med 
Ray Charles, Mel Tormé, The 
Temptations, Bobby Vinton och 
en lång rad andra musiker i olika 
genrer. Som kompositör, turnerar 
han nu över hela världen, hittills 
i mer än tjugo länder, med sin 
latininspirerade version av jazz. 
Han har en formel som beskriver 
hans mål med musiken: Sprida 
lycka i världen via en konsert  
åt gången.

Grammisvinnaren 2017 
Frans, Frans Osifoh Jeppsson 
Wall, föddes 1998 i Ystad, vann 
Melodifestivalen 2016 med 
låten If I Were Sorry. Därigenom 
blev han Sveriges representant 
i Eurovision Song Contest 
2016. Sju år gammal blev Frans 
känd när han inför fotbolls-
VM 2006 sjöng ledsången på 
gruppen Elias låt Who’s da Man, 
en hyllningssång till Zlatan 
Ibrahimovic.

XL Big Band bildades 
i Kristianstad 1980 och 
har utvecklats till ett 
semiprofessionellt band med 
gott anseende. Orkestern har 
samarbetat med ett stort antal 
svenska artister och en del 
internationella storheter som 
Benny Bailey, Dave Liebman,  
Erik van Lier, Nils Landgren, 
Caroline af Ugglas och 
legendaren Rolf Ericson.  
XL Big Band har genomfört flera 
turnéer i Europa och USA samt 
gett ut ett tiotal album. 

Leading US trumpeter Bobby 
Medina thrilled the audience 
with his dynamic Latin-inspired 
jazz at YSJF 2015. His influences 
include Astor Piazzolla, Sergio 
Mendes, Duke Ellington, Paco 
de Lucia and Herb Alpert, and he 
has performed with stars such as 
Ray Charles, Mel Tormé, Bobby 
Vinton and the Temptations.

XL Big Band has worked with 
Swedish and international 
artists, toured extensively 
in Europe and the USA, and 
released 10 albums.

Tonight’s special guest is 
Ystad-based singer, Frans,  
who represented Sweden in the 
Eurovision Song Contest 2016 
with the song, If I Were Sorry.
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11.00 Per HeLSaS Gård

Viktoria tolstoy Quartet ”meet me at the movies”
Viktoria Tolstoy – vocals 

Krister Jonsson – guitar 

Mattias Svensson – bass 

Rasmus Kilhberg – drums

En associationsrik kavalkad 
av filmmusik – det ena 
ledmotivet efter det andra – 
kommer att bli en strålande 
start på denna dag. Vad sägs 
om Bagdad Café, Casablanca 
eller Dancer in the Dark. Låt de 
inre bilderna projiceras på den 
vackra gårdens korsvirkesväggar. 
Viktoria Tolstoy och hennes 
lysande medmusiker illustrerar 
den nyutkomna CDn Meet Me  
At The Movies.

Viktoria Tolstoy föddes 
i Sigtuna. Hennes far var 
jazzmusiker och pianist, och han 
bidrog starkt till hennes start in 
i jazzmusiken. Viktoria är sedan 

länge etablerad som en av de 
ledande rösterna på dagens 
jazzscen – kristallklar och 
vibrerande. Hon är en färgstark 
sångerska. Hon har varit en 
välkommen gäst flera gånger 
i Ystad och har en lång lista 
av album i olika genrer 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 och 
Toots Thielemans.

Krister Jonsson föddes 1971 
och skolades bl. a. vid Malmö 
Musikhögskola. Flitigt anlitad  
får han mycket goda recensioner. 
Han har uppträtt med Dave 

Liebman, Marlyn Mazur, 
Rigmor Gustavsson, Anders 
Bergcrantz…

Mattias Svensson föddes 
1967 och även han skolades bl a 
vid Malmö Muskhögskola. Han är 
medlem i Jan Lundgren Trio och 
har samarbetat med Lee Konitz, 
Benny Golson, James Moody och 
Eric Alexander, är han en av de 
mest uppburna basisterna  
i Skandinavien. 

Rasmus Kihlberg född 1967. 
Han har gjort album med Titiyo, 
The Ark, Jan Lundgren, Tom 
Jones, Viktoria Tolstoy, Ainbusk 
Singers. I konserter med Arne 
Domnérus, Toots Thielemans, 
Deborah Brown, Nils Landgren, 
Ulf Wakenius… 

Meet Swedish vocalist 
Victoria Tolstoy for a morning 
concert that takes us into the 
melodic world of film soundtracks. 
Casablanca, Bagdad Café and 
Dancer in the Dark are among the 
tracks on her latest CD, Meet Me 
At The Movies.

Viktoria Tolstoy was born in 
the small town of Sigtuna, near 
Stockholm, in 1974, but she has 
Russian blood in her veins. Her 
great-grandfather, the son of the 
world-famous writer Leo Tolstoy, 
grew up in Tsarist Russia.

She has released over  
 10 albums since the 1990s.
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torsdag / thursdaY 3 aug

13.00 S:Ta Maria kYrka   

klaus Paier & asja Valcic
Klaus Paier (AT) – accordion, 

bandoneon 

Asja Valcic (HR) – cello

Denna duo visar att det går 
att tänja på begreppet jazz. 
Med influenser från Stravinsky 
och argentinsk tango gör 
denna virtuosa grupp ett 
nästan hypnotiskt intryck på 
lyssnaren. Gruppens senaste 
album Timeless Suite, från 2015 
innehåller spännande nummer 
som Incontro Con Stravinsky  
och Oblivion. 

Klaus Paier föddes 1966 och 
studerade ackordion, jazz och 
komposition vid konservatoriet 
i Klagenfurt, Österrike. Viktiga 
influenser kommer från Keith 
Jarrett och Bill Evans. Han har 
även hämtat inspiration från 
tango och mixat till en helt egen 
stil. Förutom det framgångsrika 
duosamarbetet med Asja Valcic 
har Klaus Paier även arbetat med 
radio.string.quartet.vienna. Klaus 
Paier anses som en av Europas 
främsta ackordeonister. 

Asja Valcic är uppvuxen  
i Zagreb, Kroatien. I egenskap 
av solist har hon givit konserter 
bl. a. under Zubin Mehta. 
Som kammarmusiker har hon 
arbetat med medlemmar ur 
Brodskykvartetten. Asja Valcic 
som är prisbelönad har med 
stort intresse för improviserad 
musik sökt nya uttryck för sitt 
instrument. 2004 deltog hon i 
bildandet av radio.string.quartet.
vienna och har sedan 2009 
samarbetat med Klaus Paier.

The Austrian accordionist, 
Klaus Paier and Croatian cellist, 
Asja Valcic, have been stretching 
the boundaries of jazz since 
they started collaborating as 
a duo in 2009. You can expect 
today’s concert in the beautiful 
Saint Mary’s church to contain 
influences ranging from 
Stravinsky to Argentinian tango.

3 auG: 15.00 HOS MOrTeN CaFé 

4 auG: 19.30 GÖSTa WerNer MuSeeT, SiMriSHaMN

oskar stenmark & Piatruba 
”Jazz på rättviksmål”

Oskar Stenmark – flugelhorn  

Robin Skarin – piano  

Linus Fredin – bass

Snabb förflyttning till 
Siljansbygden och den rika 
folkmusiktraditionen. Vi får 
njuta av livsresultatet av flera 
generationers samlade repertoar 
och traditionsbundna musik. 
Genom att gjuta in jazzens 
element av annorlunda men 
ändå i någon mening besläktad 
improvisation blir musiken 
både igenkännbar och förnyad. 
Piatruba utforskar och spelar 
musik från Oskar Stenmarks 
förfäder i Gärdebyn, Hans och 
Olle Börjes, båda Riksspelmän.

Oskar Stenmark föddes  
i Göteborg. Han började tidigt 
att spela trumpet. Till New York 
flyttade han efter fil. kand. från 
Musikhögskolan i Göteborg. Han 
har en Mastersexamen i Jazz 
från Manhattan School of Music. 
Oskar har spelat med bl. a. 
Timbuktu och har turnerat  
i Sydafrika, Kuba och Europa. 

Robin Skarin spelar olika 
klaviaturinstrument i olika 
genrer. Hårdrock med Vak, 
jazzrock med Slowland eller 
i sina egna olika jazzband så 
som i Piatruba är det främst det 
akustiskapianot och folkmusiken 

som kommer fram, musik som 
blandat med jazz ändå är det 
starkaste intresset!

Linus Fredin har de senaste 
åren varit aktiv även som och 
kompositör inom jazz, blues folk- 
och världsmusik i sin egen grupp 
LF-trio, och i bluesbandet Black 
Cat Bone, världsmusikbandet 
Filip Bagewitz kvintett och 
många andra. Han har ett 
stort intresse för den svenska 
folkmusiken.

Konserten i Simrishamn 
presenteras i samarbete med 
Jazz på Österlen.

Oskar Stenmark & Piatruba 
play improvised jazz that draws 
on Sweden’s rich folk music 
tradition. They bring back and 
renew melodies from as far back 
as the 18th century, music that 
has been played and passed 
on for generations by Oskar 
Stenmark’s family in Dalarna. 

The concert in Simrishamn  
is presented in cooperation with 
Jazz på Österlen.
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torsdag / thursdaY 3 aug

16.30 STadSbibLiOTekeT - GraTiS / Free adMiSSiON

alice hernqvist kvintett
Alice Hernqvist – piano 

Karin Regnander – vocals 

Ellen Pettersson – trumpet 

Isa Savbrant – bass 

Mario Ochoa – drums

Alice Hernqvist Kvintett är 
ett malmöbaserat band vars 
medlemmar träffades via studier 
på Musikhögskolan. Trots den 
vanliga sättningen strävar 
musikerna mot att sudda ut de 
stereotypiska instrumentrollerna 
och gränserna mellan komp  
och melodi. 

Medlemmarna spelar olika 
melodiska stämmor som blandas 
samman och tillsammans skapar 
en helhet och en öppen plattform 
för gemensam improvisation. 
Musiken kompletteras och färgas 
av egenskrivna svenska texter.

Alice Hernqvist är från början 
en klassiskt skolad pianist som 
först i de sena tonåren hittade 
fram till jazzmusiken, vilken nu 
har blivit hennes passion.  
I Alice Hernqvists musik blandas 
dessa två världar. Med rötter 
i den traditionella jazzen och 
inspiration från nordisk jazz och 
ECM Records, använder hon sig 
av melodiska uppbyggnader, 
strukturer och motstämmor som 

på många sätt kan liknas vid 
dem från klassisk musik i sina 
kompositioner. 

Kvintettens medlemmar 
befinner sig på olika ställen och 
i olika faser efter eller under sin 
utbildning. Deras individuella 
erfarenheter och röster 
samverkar för att bilda soundet 
som är Alice Hernqvist Kvintett.

Alice Hernqvist Kvintett is 
a young Malmö-based quintet 
whose members met while 
studying at the Malmö Academy 
of Music. Alice Hernqvist’s 
influences include traditional 
jazz, Nordic jazz and music from 
the ECM label. The band uses the 
quintet format to create an open 
platform for joint improvisations.

16.45 YSTadS kONSTMuSeuM

david’s angels feat. 
ingrid Jensen

Ingrid Jensen (CA/US) – trumpet 

Sofie Norling – vocals 

Maggi Olin – piano 

David Carlsson – bass 

Michala Østergaard-Nielsen (DK) 

– drums

Änglalikt och brutalt har 
denna grupp fått som omdöme i 
All About Jazz med tillägget ändå 
bekvämt i sammanfattningen. 
En poetisk ådra ligger som en 
röd(!) tråd genom gruppens 
produktion. David’s Angels 
erkänner inga genregränser och 
hämtar inspiration från jazz, 
rock och avantgarde. Våren 
2016 gjorde David’s Angels en 
mycket väl mottagen turné med 
Grammybelönade trumpetaren 
Ingrid Jensen. I samband med 
detta spelades ny musik in till 
ett tredje album som släpps i år. 
Lyssna gärna på When It Starts, 
från albumet med samma namn, 
med Sofie Norlings uttrycksfulla 
stämma i ett återhållet men 
aggressivt arrangemang. 

Ingrid Jensen har sin 
utbildning från Berklee College 
of Music och tog sin examen 
1989. Hon föddes i Vancouver, 
Kanada tillbringade efter 

utbildningen tidiga 90-talet i 
Österrike och Linz som professor 
vid Brucknerkonservatoriet. 
Tillbaka i Nordamerika, nu bosatt 
i New York, har hon fortsatt att 
undervisa vid olika lärosäten. 
Ingrid Jensens meritlista är 
minst sagt imponerande och 
inkluderar samarbeten med bl. a. 
Clark Terry, Lionel Hampton och 
Håkan Hardenberger. Hon anses 
som en av de mest begåvade 
trumpetarna i sin generation.

Medlemmarna i David’s 
Angels är alla välmeriterade  
och efterfrågade med 
imponerande erfarenheter.

David’s Angels play music 
spanning the emotional range 
from angelic to brutal, crossing 
multiple genres and drawing 
on influences such as jazz, rock 
and avantgarde. Canadian Ingrid 
Jensen is a Grammy winner 
and considered to be one of the 
most talented trumpeters of her 
generation.
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20.00 YSTadS TeaTer

al Foster Quintet ”tribute to charlie Parker”
Al Foster (US) – drums 

Freddie Hendrix (US) – trumpet 

Mike DiRubbo (US) – alto sax 

Adam Birnbaum (US) – piano 

Doug Weiss (US) – bass

Den klassiska bebopkvintetten 
tar plats ovanför orkesterdiket. 
Hyllningen till Charlie Parker är 
en rättmätig manifestation, ty 
hans insats i jazzens kungalängd 
kan inte nog betonas. Kanske 
man kan säga så här: Baserat  
på swing-erans finurliga aktörers 
insatser kom Parker och hans 
medmusiker och la in en effektiv 
överväxel. Hursomhelst nu blir 
det fest för oss som avgudar 
Charlie Parker och aldrig kan 
lyssna oss trötta på hans fiffiga 
kompositioner. 

Al Foster, en lysande trummis 
och bandledare, född 1943 och 
uppvuxen i New York. Med stöd 

av sin far, basist fick han sitt 
första trumset som tioåring. 
Tidiga influenser kom genom 
Max Roach och vid möte med 
Sonny Rollins. Han arbetade med 
Hugh Masekela 1960 och från 
1972 med Miles Davis i två långa 
sejourer, till hans död 1991, med 
turnéer och skivinspelningar. 
Listan över jazzmusiker som 
Al Foster arbetat med är lång; 
Freddie Hubbard, Sonny Rollins, 
Herbie Hancock, Dave Holland, 
Joe Lovano, Chick Corea, Bill 
Evans, John Scofield, Gil Evans, 
Sting, John McLaughlin, Ron 
Carter, Ray Brown och Dexter 
Gordon är bara några. 

Freddie Hendrix har under de 
senaste två decennierna blivit 
en av de mest efterfrågade 
trumpetarna. Hans kapacitet har 
medfört samarbeten med Count 
Basie Orchestra, Aretha Franklin, 

Stevie Wonder. Freddie Hendrix 
fullföljer en tradition i Freddie 
Hubbards och Clifford Browns 
anda. Lika hemma i känsliga 
ballader som ösiga låtar i 
hypersnabba tempi.

Mike DiRubbo som är född 
1970 är en ofta hörd musiker 
på klubbarna i New York. Han 
har även flitigt förekommit på 
festivaler runt om i världen. 
Bemannad med en fil kand  
i musikvetenskap har han nu 
samarbetat med bl. a. Harold 
Mabern och i hans senaste 
kvintett återfinns Ogonna 
Okegwa. 

Adam Birnbaum och Doug 
Weiss har båda givit ut flera 
album är väl etablerade I New 
Yorks jazzvärld. Båda har även 
varit flitiga festivalmusiker.

The Al Foster Quintet 
featuring top US jazz musicians 
Freddie Hendrix, Mike DiRubbo, 
Adam Birnbaum and Doug Weiss 
present a concert devoted to the 
vibrant and inventive music of 
bebop pioneer, Charlie Parker, 
who toured Sweden for the one 
and only time in 1950. 

American drummer Al Foster 
worked extensively on tours 
and recordings with Miles Davis 
between 1972 and 1991, and 
has performed with a long list 
of other great names in jazz 
including Freddie Hubbard, 
Sonny Rollins, Herbie Hancock, 
Dave Holland, Joe Lovano, Chick 
Corea, Bill Evans, John Scofield, 
John McLaughlin and Dexter 
Gordon.
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23.00 YSTadS TeaTer

al di meola ”music of di meola, Piazzolla & lennon-mccartney”
Al Di Meola (US) – guitar 

Peo Alfonsi (IT) – guitar

”Serien” med gitarrduos 
fortsätter i år med två nya 
virtuoser. Al Di Meola och Peo 
Alfonsi har tidigare tillsammans 
turnerat världen runt i mer än 
två år – en perfekt kombination 
i genren jazz och improviserad 
musik. Här skapas ett kraftfält 
som ger upphov till intressanta 
och fantasieggande utflykter. 
Lyssnar man på dagens solister 
var för sig (ta gärna en tur på 
nätet) kan man få sagolikt vackra 
och humoristiska vändningar. 
Mötet kommer garanterat att bli 
en hissnande upplevelse. 

Al Di Meola föddes 1954 i 
Jersey City. Med mycket Elvis 
Presley och Beatles i ungdomen 
och med ett stigande intresse för 
fusion, blev han 1972 antagen till 

Berklee College i Boston. 19 år 
gammal kom han till Chick Corea 
och hans fusiongrupp Return 
to Forever. Här stannade Al till 
1976, då hade han medverkat 
i tre album. Sedan fortsatte 
Di Meola att utforska andra 
genrer och har kanske blivit 
mest känd för sitt latininfluerade 
fusionarbete. På 80-talet var 
Al Di Meola, John McLaughlin 
och Paco de Lucía med om en 
enastående succé – livealbumet 
Friday Night in San Francisco 
sålde fler än två miljoner 
exemplar. Als samarbeten 
inkluderar även Stanley Clark, 
Luciano Pavarotti, Paul Simon, 
Phil Collins, Wayne Shorter, 
Herbie Hancock, Jaco Pastorius, 
Frank Zappa och Stevie Wonder. 
Ett stort antal album i bagaget 
har denne prisbelönte virtuos.

Paolo “Peo” Alfonsi föddes 
1967 i Iglesias i Italien. Han har 
examen i klassisk gitarr med 
högsta betyg från konservatoriet 
i Cagliari. Vid sidan av denna 
genre har han intresserat sig för 
jazz och improvisation. Efter att 
1996 vunnit tävlingen Posada 
Jazz Project gav han ut sin första 
CD Passi Difficili. Arbetet med Al 
Di Meola omfattade en kvartett 
och sextett under namnet 
World Sinfonia. Under åren har 
han samarbetat med bl.a. Pat 
Metheny, Kenny Wheeler, Trilok 
Gurtu, Marc Ribo med flera. 

This acoustic guitar duo 
concert features one of the great 
names in jazz – Al Di Meola. 
Tonight’s concert with Peo 
Alfonsi will feature compositions 
from Al Di Meola, Lennon & 
McCartney and the Argentinian 

tango music composer,  
Astor Piazzolla.

Al Di Meola is a pioneer of 
jazz fusion and is well known 
for his Latin-inspired jazz fusion 
albums. As a member of Chic 
Corea’s band, Return to Forever, 
he helped to push the limits of 
jazz fusion in the 1970s. His 1981 
album with John McLaughlin and 
Paco de Lucia, Friday Night in 
San Francisco is regarded as one 
of the most influential acoustic 
guitar albums ever. 

Peo Alfonsi has worked 
extensively with Al Di Meola on 
several projects and collaborated 
with musicians such as Pat 
Metheny and Kenny Wheeler.
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18.15 kLOSTerkYrkaN 

Bugge wesseltoft “solo Piano”
Bugge Wesseltoft (NO) – piano

“Det finns ingen musiker 
eller artist i världen som 
inte är inspirerad av andra. 
Men, väsentligt är att låta 
inspirationen utvecklas, att 
arbeta fram unika personliga 
uttryck. Detta är vad jag tror  
och vad jag alltid försökt att 
uppnå… att finna mitt egna, 
min egen röst. Jag vill inte vara 
en kopia av någon storartat 
musiker, från det förgångna eller 
närvarande; jag ser ingen poäng 
med det. Så mycket bra saker 
har gjorts förut, men man måste 
hitta sitt eget sound.” Så säger 
Bugge Wesseltoft. 

Vi får möta en pianist och artist 
som lever upp till sitt credo.  
I en blandning av musikstilar 
från Bach och framåt till 
nutidens många yttringar får vi 
följa med på en mycket njutbar 
och spännande resa. Man kan 
förbereda sig med att lyssna till 
In Dulce Jubilo i en meditativ 
stämning.

Bugge Wesseltoft föddes i 
Porsgrunn i Norge 1964 och har 
varit professionell artist sedan 
1983. Han är även låtskrivare och 
producent. På åttiotalet gick han 
med i olika norska grupper som 
Et cetera och Talisman. Senare 
har han på egen hand och med 
bl. a. Dan Berglund omsatt sina 
egna idéer och uttryck. 

Bugge Wesseltoft is 
recognized as one of the world’s 
most innovative jazz pianists. 
In his New Conceptions of Jazz 
project, he evolved a radical 
approach to jazz by weaving 
in elements such as house, 
techno, ambient and noise. Don’t 
miss the chance to listen to a 
true innovator playing solo at 
Ystad Abbey.

21.30 kLOSTerkYrkaN

lisa wulff Quartett 
“encounters”

Lisa Wulff (DE) – bass 

Adrian Hanack (DE) – saxophone 

Martin Terens (DE) – piano 

Silvan Strauß (DE) – drums

Här får vi möta en grupp som 
kan bidra till vår sinnesfrid, 
i skönt sväng eller med mer 
meditativ framtoning. Finurliga 
kompositioner i ett förnämligt 
samspel får vi följa med när 
ensemblen söker sig fram i 
den musikaliska labyrinten. 
Kvartetten spelar samtida 
jazz med en klassisk sättning 
av okonventionella musiker. 
Gruppen framför Lisa Wulffs 
kompositioner med stort 
utrymme för stundens ingivelser. 

Lisa-Rebecca Wulff är född 
1990 i Hamburg. Startade med 
elbas vid nio års ålder. Senare 
studier vid musikakademin i 
Bremen och vidare i Hamburg. 
Hon arbetar regelbundet i studio 
och som kompositör. Många 
konserter och turnéer med NDR 
Big Band tillsammans med bl. a. 
Nils Landgren och Randy Brecker. 

Adrian Hanack fann saxen 
som mycket ung och begav sig 
efter gymnasiet till Berlin. Lärde 
sig jazzens språk på klubbarna. 
Nu en etablerad musiker  
i Hamburg. 

Martin Terens som även är 
kompositör har magisterexamen 
från City College of New York 
2014. Han har uppträtt med bl. a. 
Bill Ramsey och Georgie Fame.

Silvan Strauss är mångsidig. 
Han är engagerad i flera genrer, 
till exempel rap. I gruppen Pecco 
Billo är Silvan rap-artist och 
trummis samtidigt. 

The Lisa Wulff Quartett from 
Germany play contemporary 
jazz with a traditional quartet 
line-up, but are always looking 
for the unconventional angle. 
Improvisation plays a key part 
in a repertoire composed by 
bassist, Lisa Wulff, who is 
also performing in the SOFIA II 
concert on 5 August.
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15.00 HOS MOrTeN CaFé

karolina almgren Projekt 
Karolina Almgren – soprano sax  

Anni Elif Egecioglu (FI) – cello  

Martina Almgren – drums/percussion 

Malin Almgren – drums/percussion 

Isa Savbrant – bass 

I den här härliga konserten får 
vi höra både nyskriven musik och 
gamla fina jazz- och vis-melodier 
i ny tappning. Det blir musik fylld 
av kontraster och spännande 
överraskningar. Mötet mellan 
sopransax och cello mot en fond 
av mäktig rytmsektion känns 
som något man måste  
få uppleva. 

Karolina Almgren är uppvuxen 
utanför Göteborg, och bor 
numera i Malmö. Hon arbetar 
som frilansande musiker och 
kompositör. I tidig ålder började 
Karolina skriva musik och spela 
saxofon. Hennes intresse 
för rytm och sväng utmärker 
henne som saxofonist där hon 
finner nya funktioner och vägar. 
Karolina spelar i en mängd olika 
projekt och band, både egna 
och andras. Viktigt är projektet 
Sisters of Invention tillsammans 
med systern Malin. 

Anni Elif Egecioglu är cellist, 
sångerska och kompositör, född 
i Göteborg. Hon är nu bosatt och 
verksam i Helsingfors och aktiv 
inom flera olika musikaliska fält. 
Anni Elif samarbetar med nutida 
kompositörer, skådespelare och 
dansare och har gett konserter  
i Europa, Japan och Nordafrika. 

Martina Almgren, även 
kompositör, är bosatt utanför 
Göteborg. Martina beskrivs 
som en färgglad del av den 
nutida svenska jazzscenen. 
Hon har passion för lekfulla 
improvisationer, spännande 
rytmer och uttrycksfulla 
melodier.

Malin Almgren, även 
kompositör, är bosatt i 
Göteborg. Hon har komponerat 
beställningsverk för Bohuslän  
Big Band och spelat med bl. a. 
Lill-Babs, Nils Landgren, och 
Rigmor Gustafsson. 

Isa Savbrant studerar 
lärarprogrammet på Malmö 
musikhögskola. Isa rör sig i 
många genrer och turnerar 
sedan ett år tillbaka med Marit 
Bergman. Hon är medlem och 
arrangör i jazzbandet Lady  
Swing Orchestra. 

Karolina Almgren Projekt 
brings together five talented 
Scandinavian musicians in an 
unusual combination, offering an 
exciting chance to hear interplay 
between saxophone, cello and a 
tight rhythm section in a set that 
presents newly written music as 
well as familiar jazz melodies.

Fredag / FridaY 4 aug

4 auG: 11.00 Per HeLSaS Gård 

5 auG: 20.00 GÖSTa WerNer MuSeeT, SiMriSHaMN  

Yosuke sato meets 
Jacob Fischer new 
generation Quartet
Yosuke Sato (JP) – saxophone  

Jacob Fischer (DK) – guitar  

Zier Romme Larsen (DK) – piano  

Mathias Petri (DK) – bass  

Andreas Svendsen (DK) – drums 

Det är på tiden att Yosuke Sato 
kommer till Ystadfestivalen och 
vi får gratulera Jacob Fischer till 
att presentera en så komplett 
medmusiker. Kännetecknande 
för båda är mångsidighet och 
lyhördhet. Så det är läge för ett 
möte som kommer att lämna 
tydliga spår hos alla som lyssnar. 

Yosuke Sato som föddes 
i Tokyo, började spela gitarr 
i gymnasiet men bytte till 
trumpet som huvudinstrument 
när han fortsatte till universitet. 
Efter examen övergick han 
till altsaxofon och inledde 
sin professionella karriär i 
OS-staden Sapporo. I New 
York dit han flyttade 2008 blev 
han snabbt involverad i inre 
jazzkretsar och så småningom 
engagerad av Gregory Porter 
Quartet med flera prisbelönta 
album. Bland annat vann gruppen 
en Grammy för årets bästa 
jazzvokalalbum 2014. Efter 
några intensiva år återvände 
Yosuke Sato till Japan där han 

nu utvecklar sin egen musik som 
saxofonist, flöjtist, klarinettist, 
sångare, kompositör och lärare. 

Jacob Fischer presenteras 
med Hans Backenroth.

Zier Romme Larsen, Mathias 
Petri och Andreas Svendsen som 
till vardags bor och verkar i New 
York är alla makalöst talangfulla 
musiker som imponerar stort.

Konserten i Simrishamn 
presenteras i samarbete med 
Jazz på Österlen.

Japanese saxophonist Yosuke 
Sato has played with the Gregory 
Porter Quartet on several award-
winning albums. At YSJF 2017 
he joins an accomplished group 
of Danish jazz musicians led 
by guitarist Jacob Fischer – an 
exciting combination of talents. 

The concert in Simrishamn  
is presented in cooperation with 
Jazz på Österlen.
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Fredag / FridaY 4 aug

13.00 YSTad SaLTSJÖbad

håkan Broström new Places orchestra feat. ebbot lundberg
Håkan Broström – musical director  

Ebbot Lundberg – vocals 

Trumpet:  

Bo Strandberg 

Dan Johansson 

Elin Andersson 

Susana Silva Santos (PT) 

Trombone: 

Karin Hammar 

Christine Carlsson 

Mimmi Hammar 

Kristoffer Siggstedt 

Saxophone: 

Alberto Pinton (IT)    

Johan Kristoffersson 

Robert Nordmark 

Henrik Westerberg 

Emma Josefsson 

Rhythm section: 

Anna-Greta Sigurdardottir (IS) – piano 

Johan Lindström – guitar 

Mai Agan (EE) – bass 

Sebastian Ågren – drums 

Ett synnerligen välklingande 
storband tar plats på scenen 
med Håkan Broström New 

Places Orchestra och Ebbot 
Lundberg som sångsolist. Det 
blir spännande och intressant. 
Orkestern bildades 2010 och 
har arbetat med framstående 
solister sångare och 
instrumentalister som Victoria 
Tolstoy, Rigmor Gustafsson, 
Tommy Körberg, Ulf Wakenius, 
Jennifer Brown och LaGaylia 
för att nämna några. Ett möte 
mellan en välsmord klangmaskin 
och en suggestiv och mogen 
sångare blir något vi alla kommer 
att sucka av välbehag över. 

Håkan Broström växte 
upp i Motala. Efter en vända 
i ungdomen med piano och 
tenorsax är sedan länge 
alt- och sopransaxofon hans 
huvudinstrument. I samband 
med musikhögskolestudier i 
Malmö, var Håkan med om att 
bilda kvintetten Equinox. 1984 
kom han till Stockholm och 
etablerade sig snabbt både som 

saxofonsolist och ensemble-
ledare. Sedan 1993 har Håkan 
anlitats av Norrbotten Big Band. 
Han leder saxofonsektionen 
och är flitigt engagerad solist, 
arrangör och kompositör. 7 album 
har han gett ut, och den senaste, 
Episodes from the Future and the 
Past, kom 2014.

Torbjörn ”Ebbot” Lundberg 
föddes 1966 i Västerås. Redan 
7 år gammal började han spela 
elorgel och skriva egna låtar. 
Efter att ha utforskat punken 
några år blev han 1986 ledstjärna 
i underground-rockbandet Union 
Carbide Production. 1994 intog 
han samma position i det mer 
pop/rock/psykedeliska The 
Soundtrack of Our Lives. Ebbot 
Lundberg medverkade i 2013 
års upplaga av TV4:s Så mycket 
bättre samt i Sommarkrysset 
i TV4 med sitt nya band Indigo 
Children. Ebbot har samarbetat 

med en stor skara framstående 
artister och har ett tjugotal 
album i bagaget. 

Today’s lunchtime concert 
features a Swedish big band, 
Håkan Broström New Places 
Orchestra, and one of Sweden’s 
most charismatic singers, Ebbot 
Lundberg. New Places Orchestra 
was formed in 2010 by Håkan 
Broström, who has been a solo 
saxophonist and arranger for  
the Norrbotten Big Band for 
many years.

Vocalist Ebbot Lundberg 
is perhaps best known for his 
years as the frontman of the 
pop-rock-psychedelic band, 
The Soundtrack of Our Lives.
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Fredag / FridaY 4 aug

16.30 STadSbibLiOTekeT - GraTiS / Free adMiSSiON

Jesse emmoth kvartett 
Jesse Emmoth – piano 

Hannes Bennich – saxophone 

Zacharias Holmkvist (FI) – bass 

Per Lindberg – drums

I denna nya kvartett försöker 
medlemmarna svetsa samman 
olika traditioner inom jazz 
till en helhet. Musiken, som 
dels består av pianistens 
egna kompositioner, dels av 
arrangemang på gamla välkända 
låtar, har en öppenhet över sig 
med en inbjudande känsla, såväl 
för musikerna som för lyssnarna. 
Musiken är bl. a. inspirerad av 
bebop-traditionen. Under 2017 
kommer gruppen att spela in  
sin debutskiva. 

Jesse Emmoth började med 
trummor hemma i Tyringe. 
Senare väcktes intresset för jazz, 
och då byttes trummorna mot 
pianotangenter. Sedan har det 
blivit jazzstudier på heltid först 
vid Skurups folkhögskola och nu 
Musikhögskolan i Malmö. Han är 
känd för att anta utmaningar och 
att ofta ha nya projekt på gång.

Hannes Nyström Bennich 
började spela saxofon när han 
var 11 år gammal. Han är utbildad 
vid Lunnevads och Skurups 
folkhögskolor och studerar nu på 
Musikhögskolan i Malmö.

Zacharias Holmkvist är 
24 år gammal från Sibbo, 
Finland. Han är sedan hösten 
2016 bosatt i Malmö där han 
påbörjat masterstudier vid 
Musikhögskolan.

Per Lindberg är en 22 år 
gammal trumslagare från 
Skellefteå. Han upptäckte  
Art Blakey vid sjutton års ålder 
och har sedan dess varit helt  
fast i jazzen.

Jesse Emmoth Kvartett is 
a new, young Swedish quartet 
that draws on a wide range of 
influences including bebop. The 
band, which plays a mixture of 
compositions by pianist Jesse 
Emmoth and new interpretations 
of familiar standards, will 
release their first album in 2017.

16.45 YSTadS kONSTMuSeuM 

carsten dahl experience
Carsten Dahl (DK) – piano  

Jesper Zeuthen (DK) – alto sax  

Niels Davidsen (DK) – bass 

Stefan Pasborg (DK) – drums

Carsten Dahl Experience 
presenterar en egen mycket 
eftertänksam variant av jazz 
och improviserad musik. Efter 
tre album med gruppen de 2016 
släppte nästa – Caleidoscopia. 
Med ett försiktigt och innerligt 
utspel kommer vi att få tillfälle 
att meditera oss till en djupare 
insikt om musikens väsen. 
Slut gärna ögonen och låt er 
sköljas med i denna stilla och 
vackra flod. 

Carsten Dahl föddes 1967. 
Endast 14 år gammal var han 
professionell trummis och 
studiomusiker. Några år senare 
blev han antagen till Rytmiska 
Konservatoriet i Köpenhamn. 
I början av 90-talet fanns Ed 
Thigpen, som varit hans lärare  

en tid, med i hans trio där 
dessutom Joe Lovano 
medverkade. Från mitten av 
90-talet har Carsten Dahl 
samarbetat med en rad 
världsartister: Dave Liebman, 
Anders Bergcrantz, Ulf 
Wakenius, NHØP, Cæcilie Norby, 
Mads Vinding, Wynton Marsalis, 
Jan Lundgren, Jesper Thilo, 
Suzanne Brøgger... 

Jesper Zeuthen, Niels 
Davidsen och Stefan Pasborg 
i ensemblen är sällsynt 
skickliga och välrenommerade 
medverkande.

The Danish quartet, Carsten 
Dahl Experience, have released 
four albums featuring their 
special brand of improvised 
jazz. Since the 1990s, pianist 
Carsten Dahl has played with 
a long list of jazz stars including 
Joe Lovano, Dave Liebman and 
Wynton Marsalis.
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Fredag / FridaY 4 aug

20.00 YSTadS TeaTer   

deborah Brown with strings feat. sylwester ostrowski 
“remembering ella” 

Deborah Brown (US) – vocals 

Sylwester Ostrowski (PL) – tenor sax 

Rob Bargad (US/AT) – piano  

Essiet Okon Essiet (US) – bass 

Newman Taylor Baker (US) – drums  

NFM Leopoldinum Strings (PL) – 

20-piece chamber orchestra

En av de mest spännande 
konserterna under festivalen får 
vi uppleva när Deborah Brown 
hyllar Ella Fitzgerald som skulle 
fyllt 100 år i år. Till sin hjälp har 
hon Sylwester Ostrowski och de 
tjugo stråkarna i Leopoldinum 
kammarorkester från Wrocław 
i Polen. Två världar förenas här. 
Lyssna gärna på How Deep is 
the Ocean från CDn Kansas City 
Here I Come. 2015 genomförde 
Deborah Brown och Sylwester 
Ostrowski, med hennes kvartett, 
en konsert vid European Music 
Fair i Warsawa. Det blev en 

strålande succé som småningom 
resulterade i CDn ovan. Den 
släpptes i november 2016. 

Deborah Brown har världen 
som arbetsplats. Med konserter  
i fler än 50 länder har hon 
uppträtt på nattklubbar, 
festivaler, i radio och TV. 
Deborah Brown har 16 album 
bakom sig som ledare och 
ytterligare ett stort antal 
andra där hon medverkar. En 
jazzälskande far med vurm för 
Charlie Parker gav henne intåg  
i genren. Otaliga medmusiker och 
grupper har passerat revy som 
Clark Terry, Horace Parlan, Red 
Mitchell, Ed Thigpen,  
Benny Bailey, “Toots” 
Thielemans, Kenny Drew, Lee 
Konitz för att nämna några. 

Sylwester Ostrowski föddes 
i Polen. Han är saxofonist, 
producent och flerfaldigt 

prisbelönad. År 2000 efter att ha 
gått ut musikgymnasiet stannade 
han i Stettin och medverkade där 
till den kulturella utvecklingen 
i staden vid sidan av sin 
musikaliska förkovran. Resultatet 
av hans ansträngningar blev 
2010 den första konstakademin 
i Stettin. 

NFM Leopoldinum Strings 
bildades redan 1978 och har 
utvecklats till en av Europas 
främsta kammarensembler. 

This evening’s concert 
promises to be an intriguing 
musical experience provided  
by American jazz vocalist 
Deborah Brown, a quartet 
including award-winning 
saxophonist Sylwester 
Ostrowski, and one of Europe’s 
leading chamber orchestras, 
NFM Leopoldinum Strings, 
featuring 20 string musicians.

Ella Fitzgerald would have 
been 100-years-old this year. 
Tonight’s concert, featuring 
US vocalist Deborah Brown, 
celebrates the artistry of the 
Queen of Jazz.  

Deborah Brown is an 
international artist who 
has released 16 albums and 
performed in over 50 countries. 
Her collaboration with Polish 
saxophonist, Sylwester 
Ostrowski, resulted in the 
album Kansas City Here I Come, 
released in 2016. 

NFM Leopoldinum Strings 
was formed in Poland in 1978 
and has become one of the 
foremost chamber orchestras  
in Europe.
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Fredag / FridaY 4 aug

23.00 YSTadS TeaTer

landgren meets lundgren
Nils Landgren – trombone, vocals 

Jan Lundgren – piano

Nils Landgren och Jan 
Lundgren har ett relativt 
nystartat samarbete i 
detta kammarmusikaliska 
sammanhang. Duon 
representerar en variant av 
extra allt med den erfarenhet 
av otaliga konserter och 
projekt som var och en förfogar 
över. Tillsammans kommer 
de att presentera en njutbar 
blandning av allt det här, 
med en del utmaningar. Här 
finns egna kompositioner, 
välvalda standards och en del 
folkmusikinspirerat material. 
Både Nils och Jan kan blåsa/
anslå nytt liv i de mest 
vardagliga teman och ger enkla 
melodier nytt liv. Liknelsen 
med en solfjäder som vecklar 
ut sig känns helt rätt när man 
hör Landgrens version av 
Gärdebylåten och Lundgrens  
sätt att hantera Här kommer 

Pippi Långstrump. Det lönar sig 
att hålla sig vaken denna sena 
kväll – garanterat.

”Musik känner inga gränser, 
musik är frihet”. Så säger Nils 
Landgren som gästat Ystad 
Sweden JazzFestival flera 
gånger. Han föddes 1956, 
upptäckte trombonen när 
han var 13 år, och studerade 
senare vid Musikhögskolan 
i Arvika. Den klassiska 
trombonundervisningen, gav 
vika för improviserad jazz vid 
mötet med Bengt-Arne Wallin 
och Eje Thelin. Han har en 
osannolik karriär som pågår 
för fullt med allt från duo till 
full symfoniorkester, över hela 
världen. Precis som Jan är Nils 
konstnärlig chef på flera ställen, 
t. ex. Jazz Baltica och Young 
Euroclassics i Tyskland samt Jazz 
under stjärnorna i Brantevik. 
Dessutom har Nils ett projekt  
i Kenya och Sydafrika, Funk for 
Life, tillsammans med MSF-
Läkare utan Gränser.

Jan Lundgren som är 
Blekingeson, född 1966, gör sin 
sextonde konsert i Ystad Sweden 
Jazz Festival sedan starten 
2010. Slå in hans namn på 
Spotify – listan som kommer upp 
tar typ aldrig slut. Här får man 
en exposé över en mångsidig 
artist i en klass för sig. Om 
man skulle göra en analys över 
Jans fenomenala karriär är 
det kanske kombinationen av 
makalös uppfinningsrikedom, 
musikalisk/teknisk kapacitet 
och entreprenörskap som är 
nyckeln till framgången. Sedan 
han med trion slog igenom på 
allvar med Swedish Standards, 
1997 och som var Jans sjunde 
album, finns nu totalt 120 där han 
medverkar. Vi kan varje år glädja 
oss åt ett eller flera album från 
detta ymnighetshorn. Nyligen 
blev Jan utsedd till konstnärlig 
chef för Jazzhus Montmartre 
i Köpenhamn.

Two of Sweden’s leading 
jazz musicians, trombonist 
Nils Landgren and pianist Jan 

Lundgren, present an inventive 
mix of their own compositions, 
standards and interpretations  
of Swedish folk music.

Nils Landgren and Jan 
Lundgren have much in common. 
They both pursue successful 
international careers and help 
to bring the world of jazz to this 
corner of southern Sweden. 

Nils Landgren, whose 
international roles include 
Artistic Director for Jazz Baltica, 
lives in Skillinge in Österlen and 
is a driving force behind Jazz 
Under the Stars in Brantevik, 
now in its 28th year.

Jan Lundgren, who was 
recently appointed as Artistic 
Director of Jazzhus Montmartre 
in Copenhagen, lives in Ystad 
and is Artistic Director of the 
Ystad Sweden Jazz Festival.
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Tid 
Time

Plats 
Venue

artist Ordinarie 
Standard

Jazzkort 
Jazz Card

Lustkort ungdom 
Youth

Sida 
Page

Tisdag 1 augusti / Tuesday august 1

20.00 Ystad Arena Tommy Körberg, Svante Thuresson, Hannah 
Svensson, Jan Lundgren, Ekdahl & Bagge  
Big Band, MC: Tom Alandh  
”Monica Z – For Ever and Ever”

450 360 360 225 4

Onsdag 2 augusti / Wednesday august 2

11.00 Per Helsas gård The Rad Trads "Brooklyn vs New Orleans" 275 220  140 5

12.30 Österportstorg The Rad Trads "YAZZ Parade" Gratis / Free admission 5

15.00 Ystad Arena JazzKidz Electric Banana Band 350 280 280 175 6

19.30 Ystads Teater Bobby Medina with XL Big Band  
and Special Guest: Frans

350 280 175 8

22.00 S:ta Maria kyrka Yosuke Sato "Fanfare from the Church Tower" Gratis / Free admission 5

22.30 Klosterkyrkan Hans Backenroth & Jacob Fischer 300 240 150 7

Torsdag 3 augusti / Thursday august 3

11.00 Per Helsas gård Viktoria Tolstoy Quartet "Meet Me At The Movies" 375 300 190 9

13.00 S:ta Maria kyrka Klaus Paier & Asja Valcic 275 220 220 140 10

14.00 Stadsbiblioteket JazzKidz Jazzmagi Gratis / Free admission 24

15.00 Hos Morten Café Oskar Stenmark & Piatruba "Jazz på Rättviksmål" 200 160 100 10

16.30 Stadsbiblioteket Alice Hernqvist Kvintett Gratis / Free admission 11

16.45 Ystads konstmuseum David's Angels feat. Ingrid Jensen 250 200 125 11

18.15 Klosterkyrkan Bugge Wesseltoft "Solo Piano" 300 240 240 150 14

20.00 Ystads Teater Al Foster Quintet "Tribute to Charlie Parker" 400 320 200 12

21.30 Klosterkyrkan Lisa Wulff Quartett "Encounters" 250 200 200 125 14

23.00 Ystads Teater Al Di Meola  
"Music of Di Meola, Piazzolla & 
Lennon-McCartney"

500 400 250 13

00.00 Marinan Jam session: Sven Erik Lundeqvist Trio Gratis / Free admission 28

konsert / concerts

Alla våra sidor är på din sida

Allt om Ystad Sweden Jazzfestival

www.ystadsall
ehanda.se
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Tid 
Time

Plats 
Venue

artist Ordinarie 
Standard

Jazzkort 
Jazz Card

Lustkort ungdom 
Youth

Sida 
Page

Fredag 4 augusti / Friday august 4

11.00 Per Helsas gård Yosuke Sato meets  
Jacob Fischer New Generation Quartet

300 240 240 150 15

13.00 Ystad Saltsjöbad Håkan Broström New Places Orchestra  
feat. Ebbot Lundberg

375 300 190 16

14.00 Stadsbiblioteket Jazzkidz Båtjazz Gratis / Free admission 24

15.00 Hos Morten Café Karolina Almgren Projekt 200 160 100 15

16.30 Stadsbiblioteket Jesse Emmoth Kvartett Gratis / Free admission 17

16.45 Ystads konstmuseum Carsten Dahl Experience 325 260 165 17

18.30 Klosterkyrkan Louis van Dijk "Solo Piano" 300 240 240 150 24

19.30 Gösta Werner museet, 
Simrishamn 

Oskar Stenmark & Piatruba "Jazz på Rättviksmål" 200 160 100 10

20.00 Ystads Teater Deborah Brown with Strings feat Sylwester 
Ostrowski ”Remembering Ella”

450 360 225 18

23.00 Ystads Teater Landgren meets Lundgren 475 380 240 19

00.00 Marinan Jam session: Sven Erik Lundeqvist Trio Gratis / Free admission 28

Lördag 5 augusti / Saturday august 5

11.00 Per Helsas gård Gilbert Holmström New Sextet 300 240 240 150 25

13.00 Ystad Saltsjöbad Nicole Johänntgen SOFIA II 350 280 280 175 26

15.00 Hos Morten Café Klas Lindquist Quartet featuring Erik Söderlind 300 240 150 25

16.30 Stadsbiblioteket Gustaf Rosenbergs AMALIA Gratis / Free admission 28

16.45 Ystads Teater Eddi Reader with Scottish National Jazz Orchestra 
Dir. Tommy Smith "Songs of Scotland"

400 320 320 200 27

18.30 Klosterkyrkan Lennart Åberg/Bobo Stenson "Two of a Kind" 300 240 240 150 29

20.00 Ystads Teater Jan Lundgren Potsdamer Quartet 400 320 200 30

20.00 Gösta Werner museet, 
Simrishamn

Yosuke Sato meets  
Jacob Fischer New Generation Quartet

300 240 150 15

21.30 Klosterkyrkan Magnanimus Trio "No Time" 250 200 200 125 29

23.00 Ystads Teater Hiromi Duet: featuring Edmar Castañeda 475 380 240 31

00.00 Marinan Jam session: Sven Erik Lundeqvist Trio Gratis / Free admission 28

Söndag 6 augusti / Sunday august 6

11.00 Per Helsas gård Lars Danielsson, Marius Neset, Morten Lund  
"Sun Blowing"

300 240 150 32

13.00 Ystad Saltsjöbad Tonbruket "Forevergreens" 375 300 190 32

15.00 Hos Morten Café Sven Erik Lundeqvist Quartet  
featuring Karl-Martin Almqvist

200 160 100 33

15.00 Solhällan, Löderup Filip Jers with Monday Night Big Band 325 260 165 33

16.45 Ystads Teater Jerry Bergonzi & Tim Hagans Quintet 325 260 260 165 34

18.15 Klosterkyrkan Iiro Rantala "Solo Piano" 300 240 240 150 35

20.00 Ystads Teater Ann-Sofi Söderqvist Jazz Orchestra 350 280 280 175 36

23.00 Ystads Teater Joshua Redman "Still Dreaming" 475 380 240 37

konsert / concerts BilJetter / tickets

köp biljett på: 
www.ystadjazz.se 
www.ystadsteater.se 
Ystads Turistbyrå. 
0411–57 76 81

Under festivaldagarna kan  
man också köpa biljetter  
på Ystads Teater. 
Återstående biljetter säljs  
före konsertstart vid respektive 
scen. Antalet platser är 
begränsade på många scener, 
varför vi rekommenderar förköp.

barn 
De flesta konserter är gratis  
för barn upp t o m 14 år  
i målsmans sällskap.  
På Ystads Teater krävs  
en barnbiljett för 100 kr.

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

Lustkort 
Innehavare av Lustkort får köpa 
max 2 biljetter/konsert. 
Antalet biljetter och antalet 
konserter är begränsat. Kortet 
skall visas upp vid entré utan 
särskild anmodan.

Jazzkort 
Med Med Jazzkortet erhålls 
20 % rabatt på en biljett till 
samtliga konserter. Kortet  
kostar 250 kr och skall visas upp 
vid entré utan särskild anmodan.  
Jazzkort kan köpas i anslutning 
till respektive konsert samt på 
Ystads Turistbyrå och Ystads 
Teater.

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 5 000 kr och beställs på 
ticket@ystadjazz.se

buy tickets via: 
www.ystadjazz.se 
www.ystadsteater.se 
Ystad Tourist Office 
+46 411-57 76 81.

During the festival days, tickets 
can also be purchased at 
the Ystads Teater box office. 
Remaining tickets are sold 
before the concert starts at the 
respective venues. The number 
of seats is limited at many 
venues, so buying tickets in 
advance is recommended.

Children 
Most concerts are free to 
children up to 14 years old in  
the company of an adult.  
At Ystads Teater a child ticket  
is required: price SEK 100. 

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

Lustkort 
Lustkort holders may purchase  
a maximum of 2 tickets / 
concert. The number of tickets 
and concerts is limited. The 
Lustkort is to be shown on entry 
to the concert. 

Jazz Card 
A Jazz Card gives you a 20% 
discount on one ticket to every 
concert. Price: SEK 250. The Jazz 
Card is to be shown on entry to 
the concert. Jazz Cards can be 
bought in connection with the 
respective concert and at Ystad 
Tourist Office and Ystads Teater.

blue Card 
The Blue Card provides you with 
entry to all concerts, but does 
not guarantee a particular seat 
at venues with unnumbered 
seating – however, you have  
a reserved seat at Ystads Teater. 
Price: SEK 5000. Order from 
ticket@ystadjazz.se

extrabuss till Malmö & Lund! 

Ta jazzbussen till Malmö C –Lund C, efter söndagens konsert 
med Joshua Redman. Bussen går från Ystads Teater kl. 00.30 
anpassat till konserten. Pris 85 kr. Biljett (plats) köpes i anslutning 
till att du köper biljett till konserten.

extra bus to Malmö & Lund! 

Take the jazz bus to Malmö Central Station and Lund Central 
Station after the final concert on Sunday with Joshua Redman. The 
bus will leave from Ystads Teater at 00.30 or at a time adapted to 
the end of the concert. Price SEK 85. Bus tickets can be purchased 
in conjunction with your concert ticket purchase.

under
stjärnorna
i Brantevik

2017 5/7 
Povels Naturbarn:
Lotta och Mikael Ramel och Backa Hans Eriksson
12/7 
Tommy Körberg
19/7 
Vivian Buzcek & Peter Asplund med Monday Night 
Big Band. En hyllning till ”Jazz under stjärnornas” 
grundare Bosse Sylvén 
26/7 
Lisa Nilsson
2/8 
Nils Landgren Funk Unit.

Branteviks idrottsplats kl 18.00
Insläpp från kl. 17.00
www.jazzbrantevik.se



1 Ystads teater

Sjömansgatan 13

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 
kulissersom 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.

 
2 Ystad saltsJöBad

Saltsjöbadsvägen 15

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.

 
7 klosterkYrkan

S:t Petri Kyrkoplan

Det äldsta medeltida klostret i 
Sverige är i Ystad. Klosterkyrkan 
är en del av Klostret i Ystad, ett 
gråbrödrakloster från1200-talet. 
Klostret består i dag av Klosterkyrkan 
och den östra klosterlängan, i vilken 
Ystads kulturhistoriska museum är 
inrymt. År 2017 är det 750 år sedan 
Klostret i Ystad grundades!

200 onumerade sittplatser.

Klostret is one of the most 
well-preserved medieval abbeys 
in Sweden. The monastery church 
“klosterkyrkan” is part of the 
Franciscan abbey “Klostret”, which 
was founded in the 11th c. In 2017 
Klostret is celebrating 750 years 
since its foundation.

200 unnumbered seats.

 
8 Ystad arena

Fridhemsgatan 31

Ystad Arena, med badhus, 
bowlinghall och idrottsarena för 
bollsporter, inte minst för Ystad  
två stolta elithandbollslag, invigdes 
2016. Handboll är Ystads största 
idrott. Arenan är arkitektoniskt 
intressant, ritad av Henning 
Larsen Architects, Sweco och 
Uulas Arkitekter. Arenan har 3 000 
sittplatser. Under jazzfestivalen:

1500 sittplatser.

Ystad Arena, the town’s new 
sports and leisure facility with a 
swimming pool, bowling alley and 
sports arena, was opened in 2016. 

1500 seats.

konsertPlatser / Venues 2017
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3 Per helsas gård

Besökaregränd 1

Per Helsas Gård är Nordens enda 
bevarade hela korsvirkeskvarter. 
Gården tillkom under 1500-, 1600- 
och 1700-talen och är uppkallade 
efter sin siste privata ägare Per 
Hansson, som drev vattenfabriken 
Helsan här. Per Helsas Gård inrymmer 
i dag konsthan tverkare 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.

 
4 s:ta maria kYrka

Stortorget

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. Mariakyrkan 
bjuder på perfekt akustik. Man kan 
lyssna till Tornväktaren varje kvart  
kl 21.15 – 01.00. 

200 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.

200 unnumbered seats.

 
5 hos morten caFé

Gåsegränd 1

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.

 
6 Ystads konstmuseum

St Knuts Torg

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. 

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 has an art 
collection mainly from southern 
Sweden and Denmark. 

80 unnumbered seats.

 
9 Ystads stadsBiBliotek

Surbrunnsvägen 12

Ett modernt och välbesökt 
bibliotek som tack vare ryttmästare 
John Andréns donation, disponerar 
en av de största samlingarna 
litteratur av Oscar Wilde, hela 3629 
volymer. Därtill finns samlingar om 
arkeologen T E Lawrence, tecknaren 
Aubrey Beardsley och dansaren 
Vaslav Nijinsky.

Konserterna ges utomhus i den 
intima amfiteater som finns i parken 
framför entrén till stadsbiblioteket.

The town’s library has impressive 
collections focusing on Oscar Wilde, 
T E Lawrence, Aubrey Beardsley and 
Vaslav Nijinsky. The free festival 
concerts at Stadsbiblioteket are 
staged outdoors in the amphitheatre 
in front of the library building.

 
10 marinan

Segelgatan 11

Restaurang Marinan vid Ystads 
småbåtshamn är festivalens 
jamsession spelplats! Det var 
väldigt populärt förra året – fullsatt 
tre kvällar i rad.  Marinan – en 
restaurang med en mysig interior och 
med möjligheten att njuta av maten  
i solen, så nära havet att man kan 
höra vågorna.

The Marinan restaurant at the 
Ystad Marina is the festival’s jam 
session venue! The three late-night 
sessions at Marinan last year were 
very popular. Don’t miss the festival’s 
jam sessions with our house band, 
Sven Erik Lundeqvist Trio! Marinen is a 
restaurant that offers a cosy interior, 
but you can also enjoy meals outdoors 
on the terrace, overlooking the beach.

 
11 konstmuseet gösta 
werner och haVet

Strandvägen 5, Simrishamn

Gösta Werner var en konstnär, 
meteorolog och sjöman, som med 
både allvar och humor skildrat 
sjömanslivet. I museet finns 
målningar, teckningar och litografier. 
Och inte minst Taube-sviten som är 
en tolkning av Evert Taubes visor 
och ballader. Jazzkonsertarna 
presenteras i samarbete med 
föreningen Jazz på Österlen.

90 sittplatser.

The Gösta Werner Museum in 
Simrishamn is devoted to the paintings, 
drawings and lithographs of artist, 
meteorologist and seaman, Gösta 
Werner. The concerts are presented in 
cooperation with Jazz på Österlen.

90 seats.

 
12 solhällan

Parkgatan 5, Löderup

I den gamla anrika dansrotundan 
från början av 1900-talet, har Österlens 
ungdomar dansat och roat sig genom 
åren. Efter en tids Törnrosasömn, 
har Solhällan åter väckts till liv och 
blivit Folk å Rocks nya sommarscen. 
Jazzkonserten presenteras i 
samarbete med Folk å Rock.

250 sittplatser.

Solhällen in Löderup was originally 
a dance rotunda and dates from the 
early 1900s. It has been given a new 
lease of life as a summer concert 
venue for Folk å Rock. The concert  
is presented in cooperation with  
Folk å Rock.

250 seats.

konsertPlatser / Venues 2017
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Fredag / FridaY 4 aug

Fredag / FridaY 
4 aug

torsdag / 
thursdaY 3 aug

18.30 kLOSTerkYrkaN

louis van dijk ”solo Piano” 
Louis van Dijk (NL) – piano

Ett synnerligen varierat 
pianospel kommer att eka mellan 
pelarna i Klosterkyrkan när Louis 
van Dijk gör sin första konsert 
i Sverige och solen sakta är på 
väg över hustaken. Han kan sin 
Poulenc, Debussy, Bach, Ellington 
och Gershwin och han använder 
dem på det mest uppfinningsrika 
sätt. Influenser från alla håll som 
påverkat jazzens utveckling – 
alla kyrkotonarter t. ex. – finner 
vi säkert exempel på i den här 
konserten. Louis van Dijk är lika 
hemmastadd i det mest lågmält 
lyriska som i ett riktigt röj. 

”Jag uppfattar mitt piano 
som ett musikinstrument 
ämnat att improvisera på. Jag 
använder teman eller helt fria 
improvisationer och alla de 
discipliner som jag har samlat i 
mitt bagage.” Så säger Louis van 
Dijk som föddes i Amsterdam 
och fyller 76 år i år. När hans far 
blev kyrkvärd då Louis var sju år 

upptäckte han kororgeln i kyrkan 
och började experimentera fram 
melodier. Organisten uppfattade 
hans begåvning och Louis kunde 
påbörja pianolektioner. Efter 
studier vid Konservatoriet i 
Amsterdam har Louis van Dijk 
spelat in flera prisbelönta album 
vunnit rader av musiktävlingar 
och spelat med en imponerande 
skara av jazzens stjärnor såsom 
James Moody, Toots Thielemans 
och Dizzy Gillespie.

Dutch pianist Louis van Dijk, 
who will be performing for the 
first time in Sweden, draws on 
influences ranging from Poulenc 
and Debussy to Bach, Ellington 
and Gershwin in his inventive 
improvisations. He has played 
with many of the great names 
in jazz including James Moody, 
Toots Thielemans and Dizzy 
Gillespie.

14.00 STadSbibLiOTekeT

Jazzmagi
Jonas Lindeborg – trumpet 

Andreas Andersson – saxophone 

Staffan Findin – trombone

Vad är jazz? Följ med på en 
hissnande musikalisk resa från 
Louis Armstrong till Taylor 
Swift kring jazzens absoluta 
kärna: improvisation! Jazzens 
historia vävs in på ett naturligt, 
fantasirikt och lekfullt sätt 
och publiken får kunskaper 
om musikstilens olika epoker 
och spelsätt. Välkommen till 
jazzens magiska värld där ingen 
dag, minut eller sekund är den 
andra lik. Fri Luft är tre väldigt 
etablerade musiker som säger: 
“Nu tar vi all erfarenhet med oss 
för att dela, inspirera och skapa 
tillsammans med barn  
från 0-99 år.” 

Jazzmagi is a show for children 
aged 0-99 in which three 
versatile musicians take the 
audience on a playful journey 
through the history of jazz.

14.00 STadSbibLiOTekeT

Båtjazz
Emma Denward – vocals 

Magnus Hjorth – piano 

David Andersson – bass 

Anders Vestergård – drums

Segla med Emma and the 
Jazzcrusaders.  Häng med på en 
seglats i lagom bris, i storm eller 
helt utan vind. Ibland känner man 
sig så väldigt liten. Ibland måste 
man vara modig! Glad och stark 
eller liten och rädd – till havs 
finns musik som rymmer allt. 
Här blåser det både glatt sväng 
och stämningsfull mystik, med 
gott om plats för det spontana. 
Besättningen består av fyra 
fantastiska jazzmusiker som för 
skutan i hamn. Och kom ihåg en 
sak: tillsammans är vi starka!

This concert takes a young 
audience on an exciting sea 
voyage with music provided  
by a crew of four talented  
jazz musicians.

JazzKidz

GraTiS / Free adMiSSiON
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lördag / saturdaY 5 aug

11.00 Per HeLSaS Gård   

gilbert holmström new sextet
Gilbert Holmström – tenor sax 

Magnus Broo – trumpet 

Jonas Kullhammar – tenor/baritone 

sax 

Mathias Landaeus – piano 

Mattias Svensson – bass 

Kresten Osgood (DK) – drums

Gilbert Holmström är känd 
för att han själv och gärna 
omger sig med musiker som 
skapar energifylld, själfull 
och expressionistisk jazz med 
avstamp i det amerikanska 
60- och 70-talet. Det här blir 
spännande – sextetten är en 
drömgrupp speciellt sammansatt 
för Ystad Sweden Jazz Festival. 

Gilbert Holmström föddes 
1937 är även kompositör. 1956 
begav han sig till Malmö för att 
bli tandläkare samtidigt som han 
studerade på Musikhögskolan. 
Tillbaka i Göteborg grundade 
han jazzbandet Mount Everest 
1972 och senare en kvartett med 
influenser från Konitz-Tristano. 
Så har det hållit på med grupper 
i en rad jazzstilar i den moderna 
traditionen. Han är fortfarande 
en av landets mest intressanta 
jazzmusiker.

Magnus Broo, föddes 1965. 
Han medverkade i Visby Big Band 
innan han inledde musikstudier 

vid North Texas State University 
med examen 1990. Han visar 
prov på en fortsättning på 
Ornette Colemans free jazz från 
1960-talet. 

Jonas Kullhammar föddes 
1978. Under åren har han 
medverkat i fler än 150 
inspelningar, fått ta emot 
utmärkelser, stipendier och 
grammisnomineringar. Bland 
artister i hans väg återfinns 
Salem Al Fakir, The Hives,  
Chick Corea och Bob Hund.

Mathias Landaeus är 
en mycket efterfrågad och 
mångsidig pianist. Mattias 
Svensson presenteras med 
Viktoria Tolstoy och Kresten 
Osgood är en slagverksmästare 
av rang.

Saxophonist Gilbert Holmström 
has been a leading figure on the 
Swedish jazz scene for decades. 
He has brought together a new 
sextet of outstanding musicians 
especially for this festival to 
play his special brand of soulful 
dynamic music inspired by 
American jazz from the 1960s 
and 70s.

15.00 HOS MOrTeN CaFé 

klas lindquist Quartet 
featuring erik söderlind 

Klas Lindquist – alto sax, clarinet   

Erik Söderlind – guitar  

Svante Söderqvist – bass  

Jesper Kviberg – drums

En ensemble som förstår 
varandra får vi möta på 
gården som har härligt intim 
atmosfär. Klas Lindquist har 
samlat en grupp som vill fånga 
spontaniteten i jazzen och hålla 
den fräsch och livaktig. Klas 
genuina sax- och klarinettspel, 
Eriks själfulla gitarr, Jespers 
varma energi och Svantes 
totala närvaro gör bandets 
framträdande till en ren njutning. 
Albumet The Song is You kom ut 
2015 med lysande recensioner. 

Klas Lindquist, född 1975, är 
även kompositör. Han leder sitt 
band Klas Lindquist Nonet och 
förekommer även i Stockholm 
Swing All Stars, Claes Janson 
Band, Glenn Miller Orchestra 
Scandinavia samt med Jan 
Lundgren och Hayati Kafe. Klas 
är en distinkt musiker som lätt 
rör sig mellan olika jazzstilar. 

Erik Söderlind, född 1981, 
lyssnade mycket på Wes 
Montgomery i sin ungdom.  
Han är en av de mest 
efterfrågade gitarristerna 
i Sverige. Erik startade ett 
band med Kjell Öhman som 
2008 gav ut albumet Twist for 
Jimmy Smith med imponerande 
recensioner. Han har arbetat 
med bl. a. Nils Landgren, Viktoria 
Tolstoy och Peter Asplund. 

Svante Söderqvist och 
Jesper Kviberg är båda mycket 
efterfrågade, rutinerade musiker.

This afternoon’s concert in 
the cobbled courtyard of Hos 
Morten Café promises lively and 
spontaneous jazz with the Klas 
Lindquist Quartet, featuring one 
of Sweden’s most in-demand 
guitarists, Erik Söderlind. Klas 
Lindquist is a well-established 
sax and clarinet player whose 
2015 album The Song is You 
received glowing reviews.
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lördag / saturdaY 5 aug

13.00 YSTad SaLTSJÖbad

nicole Johänntgen “soFia ii”
Nicole Johänntgen (DE/CH) – 

saxophone  

Anne Niepold (BE) – accordion                      

Julie Campiche (CH) – harp                              

Charlotta Andersson – guitar                   

Shresta Sanskriti (NP) – tabla       

Lisa Wulff (DE) – bass                                     

Sophie Alloway (GB) – drums                            

SOFIA II (Support Of Female 
Improvising Artists) är den andra 
upplagan av Nicole Johänntgens 
samling med begåvade kvinnliga 
jazzmusiker. 2015 hade vi 
glädjen att få lyssna till en väl 
sammanhållen kosmopolitisk 
grupp bestående av unga, 
ambitiösa och avancerade 
instrumentalister. Årets upplaga 
är minst lika välklingande, 

intressanta och nyskapande, 
bestående av skickliga 
solistister. 

Nicole Johänntgen föddes 
i Saarland. Hon har uppträtt i 
Frankrike, Indonesien, Thailand, 
Nya Zeeland och Schweiz. Som 
musiker och lärare reser hon 
världen runt och sammanlänkar 
musiker från olika länder.

Anne Niepold söker nya 
uttryck för dragspelet och är 
engagerad av ett flertal grupper  
i Belgien och utanför.

Julie Campiches arbete 
är en pågående musikalisk 
innovationsprocess. Genom 

forskning och experiment har 
hon utvecklat användningen 
av elektroniska effekter för 
att förstärka upplevelsen.

Charlotta Andersson 
är utbildad vid Malmö 
Musikhögskola med examen i 
jazz/improvisation.

Sanskriti Shrestha betraktas 
som en av Nepals ledande 
unga tablaspelare. Hon arbetar 
intensivt för att lyfta intresset 
för tabla-instrumentet.

Sophie Alloway, en upptagen 
freelance-musiker, bor i London. 
Hon har turnerat i Europa, 
Australien och Nya Zeeland. 

Lisa Wulff presenteras med 
sin egen kvartett. 

Nicole Johänntgen’s SOFIA 
project returns to YSJF after a 
mesmerising concert in 2015 
with a whole new line up of 
innovative, female improvising 
artists. This group brings 
together a fascinating blend of 
musical talents and instruments 
– sax, accordion, harp, guitar, 
tabla, bass and drums – in a truly 
international septet.

f
o

t
o

 d
A

n
ie

l
 b

e
r

n
e

t

f
o

t
o

 g
o

A
t

 n
o

is
e

 p
h

o
t

o
g

r
A

p
h

y

f
o

t
o

 M
 l

o
r

iA
u

x

f
o

t
o

 g
e

r
A

l
d

 l
A

n
g

e
r

 h
A

f
e

n
s

o
M

M
e

r

26

konsert värd/concert host



lördag / saturdaY 5 aug

16.45 YSTadS TeaTer

eddi reader with scottish national Jazz orchestra  
dir. tommy smith “songs of scotland” 

Eddi Reader (GB) – vocals 

Woodwind:  

Tommy Smith (GB) director 

Martin Kershaw (GB) 

Paul Towndrow (GB) 

K Wiszniewski (GB) 

Bill Fleming (GB) 

Trumpet:  

Tom Walsh (GB) 

Tom Macniven (GB) 

Lorne Cowieson (GB) 

Trombone:  

Chris Greive (AU) 

Michael Owers (GB) 

Rhythm section: 

Steve Hamilton (GB) – piano 

Alyn Cosker (GB) – drums 

Calum Gourlay (GB) – bass

Eddi Reader är uppvuxen i 
Glasgow och Irvine i Skottland. 
Som ung flyttade hon till 
London och blev där kvickt 
en efterfrågad vokalist. 
Så småningom blev det 
samarbete med Annie Lennox 
och Eurythmics varefter Eddi 

återvände till Glasgow år 2001. 
År 2003 gav hon ut albumet 
Songs of Robert Burns och 
karriären tog ett stort steg 
upp. Albumet fick omfattande 
internationellt genomslag. 
Hennes album från 2009 Love 
Is The Way blev även det 
mycket uppmärksammat. Eddi 
Reader var ”Special Guest” 
vid The Scottish National Jazz 
Orchestra’s 20 års-jubileum 
2015.

Tommy Smith har lett 
The Scottish National Jazz 
Orchestra sedan starten. Han 
är en av de främsta europeiska 
saxofonisterna i sin generation. 
Startade som 16-åring och fick 
snart stipendium till Berklee 
Collage of Music. Sedan dess 
har han givit ut tjugosex album 
som ledare, och samarbetat 
bl. a. med Chick Corea, Jack 
DeJohnette, Kenny Barron, Arild 
Andersen och John Scofield. 

The SNJO har varit en 
omistlig del av den skotska 
jazzen i mer än tjugo år. 
Orkestern har bl. a. fokus 
på den skotska folkmusiken 
som är starkt färgad av den 
dramatiska historien. I historien 
är sjuttonhundratalspoeten 
Robert Burns en omistlig del. 
Han skrev bl. a. My love is like 
a red red rose som Evert Taube 
förvandlade till Min älskling 
du är som en ros. När Eddi 
Reader medverkade i orkesterns 
jubileumskonsert blev det en stor 
succé och ledde till omfattande 
turné bl. a. till Shetland och 
Orkneyöarna. Programmet som 
väsentligen är en kärlekshistoria 
kommer att ge oss hängiven 
poesi i ett mytologiskt och 
vildsint sammanhang. Orkestern 
utstrålar en vibrerande och 
uppfinningsrik stil som på 
ett vackert illustrerande sätt 
kommer att föra oss genom den 
skotska historien. 

Eddie Reader is a Scottish 
vocalist who performed with the 
pop band, Fairground Attraction, 
before pursuing a flourishing solo 
career that includes the highly 
successful 2003 album,  
Songs of Robert Burns. 

The SNJO has been an 
important part of the Scottish 
jazz scene since it was formed 
over 20 years ago by current 
director, Tommie Smith, one  
of the leading saxophonists  
in Europe.  

Eddie Reader and The Scottish 
National Jazz Orchestra have 
performed extensively together 
and today’s concert features 
many of the best loved songs 
from Scotland’s dramatic history.
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lördag / saturdaY 5 aug

16.30 STadSbibLiOTekeT - GraTiS / Free adMiSSiON

gustaf rosenbergs amalia
Edvin Lorinius – tenor sax/ bass 

clarinet 

Gustaf Rosenberg – piano 

James Whife (GB) – bass 

Kristoffer Rostedt – drums

Gustaf Rosenbergs AMALIA 
är en modern jazzkvartett. 
I centrum står de lyriska 
och rytmiskt kittlande 
kompositionerna som gärna 
målar upp ett filmiskt landskap 
eller återberättar en händelse. 
Musiken är skriven av Gustaf 
Rosenberg med inspiration  
från jazz, folkmusik, filmmusik 
och pop. 

Gustaf Rosenberg är en 
kompositör med rötterna i 
stockholmstrakten. Efter ett  
par år i Köpenhamn flyttade han 
till Malmö och formade gruppen 
AMALIA. Han har stor bredd och 
har setts i olika sammanhang på 
popscenen och på jazzscenen. 
AMALIA är hans första  
egna band.

Edvin Lorinius är 
värmlänning med examen från 
Musikhögskolan i Malmö. Han 
har blivit känd för sina klara 
rytmiska och samtidigt poetiska 
toner både när det gäller vare  
sig det gäller basklarinett såväl 
som tenor-, altsax eller flöjt. 

James Whife, från Wales, 
kom tidigt till Sverige och 
Malmö. Med ett kraftfullt uttryck 
och smäktande sväng har han 
turnerat i Israel, Palestina, 
Färöarna och genom hela landet. 
James Whife är otroligt bred  
i sin genre och engagerad i ett 
flertal grupper.

Kristoffer Rostedt från Borås 
är numera malmöbo. Hans 
färgrika, lyhörda och enormt 
svängiga trumspel har gjort 
honom välkänd. Med Perssons 
Sexa har han turnerat i bland 
annat Tyskland och har just 
släppt en väl rosad skiva.

Gustaf Rosenbergs AMALIA 
is a young, modern jazz quartet. 
Gustaf Rosenberg has performed 
extensively on the pop and 
jazz scene in Sweden and has 
now formed his first band – 
AMALIA. The band’s repertoire is 
composed by Gustaf Rosenberg, 
who draws inspiration from jazz, 
folk music, film music and pop.

Jam sessions!

torsdag / thursdaY 3 aug 
(earlY hours oF FridaY)

Fredag / FridaY 4 aug  
(earlY hours oF saturdaY)

lordag / saturdaY 5 aug 
(earlY hours oF sundaY)

00.00-03.00 MariNaN

sven erik lundeqvist trio  
Sven Erik Lundeqvist – piano 

Simon Petersson – bass 

Cornelia Nilsson – drums

Även i år kommer denna grupp 
att vara ryggraden i de nattliga 
jam som kommer att blanda 
sig med vågornas angrepp på 
stranden utanför restaurangen. 
Det här med jam verkar vara 
något som är mer eller mindre 
eget för jazz och några andra 
folkmusikorienterade genrer. 
Otaliga är de beskrivningar som 
framstående musiker lämnat 
över nattliga jam som kanske 
varit själva behållningen av 
långa turnéer. I konserten 
måste man vara hundra procent 
närvarande och fokuserad. 
Jazzens själ innehåller eller rent 
av består av spontana yttringar 
där plötsliga infall kan få ett 

framträdande att blomma ut 
helt oväntat. Samtidigt behöver 
själva framförandet inför en 
betalande publik ha en stomme 
som gör att man inte kan tillåta 
sig vilka utflykter som helst. Här 
blir jamet ett andningshål där 
man kan tillåta sig att utan några 
hämningar testa och utveckla 
vilka infall som helst. Och hela 
konceptet får ett lyft alldeles 
gratis. Välkomna ni som inte fått 
nog under dagen.

Late night jam sessions have 
become a highly appreciated 
part of the festival. Our house 
band, the Sven Erik Lundeqvist 
Trio, is back. Enjoy a genuine jam 
session in a great atmosphere 
down by the marina at the 
Marinan restaurant.
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18.30 kLOSTerkYrkaN 

lennart åberg/Bobo stenson  
”two of a kind”

Lennart Åberg – saxophone, flute 

Bobo Stenson – piano

En härligt lekfull duo med 
tydligt allvar i botten tar plats  
i koret. Lennart Åberg och Bobo 
Stenson har samarbetat i olika 
formationer sedan 70-talet. 
Mest markant i de framgångsrika 
svenska grupperna som uppstod 
då nämligen Rena Rama och 
Oriental Wind. Rena Rama blev 
en av de mest uppmärksammade 
grupperna på festivaler och 
konsertställen i Europa samt 
Asien. Lennart Åberg och Bobo 
Stenson har gjorde en duo-skiva 
2003 och haft duo-konserter. 
Bland annat framträdde de på 
Polarprisutdelningen för Ravi 
Shankar 1998 och 2007 för  
Sonny Rollins. 

Lennart Åberg, född 1942  
i Helsingborg, är även kompositör 
och arrangör. Han kom 1960 
till Kurt Järnbergs kvintett. 
Flyttade senare till Uppsala 
för universitetsstudier och 
bildade där en kvintett med 
Bobo Stenson. Han har även 
medverkat i och varit  

bandledare för ett flertal 
musikensembler, bland annat 
George Russell 6-tett. 

Bo Gustav ”Bobo” Stenson 
föddes 1944 i Västerås. Vid 
7 års ålder fick han klassisk 
pianoundervisning. Han har 
genom åren arbetat med Benny 
Bailey, Dexter Gordon, Stan Getz, 
Palle Danielsson, Rune Carlsson. 
och på senare tid med Tomasz 
Stańko och i Lars Danielssons 
kvartett. Bobo Stenson Trio  
har nu funnits i snart 40 år.

Today’s concert at Ystad 
Abbey features the creative 
interplay of two leading Swedish 
jazz musicians, saxophonist 
Lennart Åberg and pianist 
Bobo Stenson, who have 
worked together in various 
constellations since the 1970s. 
They are well known for their 
duo collaborations and released 
a duo album in 2003.

21.30 kLOSTerkYrkaN 

magnanimus trio “no time”
Christos Barbas (GR) – piano, ney, 

kaval*, vocals 

Dimitris Tasoudis (GR) – drums, piano, 

keyboards, marimba 

Pavlos Spyropoulos (GR) – bass 

Musiken som Magnanimus 
presenterar ger många ingångar 
till ett landskap där drömmar får 
fritt spelrum. Kom hit och dröm. 
Det är vackert så ögonen tåras. 

Christos Barbas är född i 
Thessaloniki. I unga år fick han 
pianoundervisning i klassisk 
västerländsk konstmusik. 
Han fullföljde studierna i 
sin hemstad och London 
University. Christos arbetar 
mycket i folkmusiktraditionen 
i Grekland, Balkan och 
Mellanöstern tillsamman med 
ett stort antal grupper. Han är 
universitetslärare och flitigt 
anlitad för workshops runt  
i Europa.

Dimitris Tasoudis föddes 1980 
i Thessaloniki, Grekland. Han 
har studerat vid universiteten 
i Thessaloniki och York, UK, 
med examina i slagverk och 
komposition. Dimitris har 
komponerat filmmusik och är 
medlem i gruppen Prefabricated 

Quartet. Han arbetar nu som 
musiklärare samtidigt med ett 
doktorsarbete vid universitetet  
i Macedonien.

Pavlos Spyropoulos föddes 
i Athen 1984. Han har 
studerat vid konservatoriet i 
Thessaloniki och tog examen 
från universitetet där i 
klassiska musikämnen och 
piano. Engagerad i projekt 
med traditionell och samtida 
musik. 2009 han arbetade 
han med grupper inriktade på 
flamenco och modal musik. 
Han har varit involverad i olika 
musikteaterprojekt sedan 2010.

*) Ney och kaval är flöjter 
med ursprung i Persien och 
Mellanöstern.

The Magnanimus Trio from 
Greece play evocative, lyrical 
jazz that incorporates the ney,  
a flute used widely in the Middle 
East and the kaval, a flute that 
originates from the Balkans, into 
the traditional trio format. Their 
latest album “No Time” was 
released earlier this year.
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lördag / saturdaY 5 aug

20.00 YSTadS TeaTer

Jan lundgren Potsdamer Quartet
Jan Lundgren – piano  

Jukka Perko (FI) – alto/soprano sax  

Dan Berglund – bass  

Morten Lund (DK) – drums

Det var svårt att hålla igen 
entusiasmen när Jan berättade 
om konserten och bemanningen. 
Vi skrev entusiastiskt om Jukka 
Perko när han gästade festivalen 
2014. Han överträffade alla 
förväntningar. Så ett möte 
mellan Jan och Jukka blir något 
alldeles extra. Konserten på 
bästa sändningstid bygger på 
albumet Potsdamer Platz som 
släppts i år. Det är en välavvägd 
samling av Jan Lundgrens många 
kompositioner. Potsdamer Platz 
är nu igen en pulserande del 
av Berlin och en lämplig plats 
för inspelningen. Bland numren 

återfinns, förutom titeln som kan 
lyssnas på Spotify, bl. a. Lycklig 
resa och The Poet, där den 
senare är en hyllning till Jacques 
Werup som dog 2016. 

Jukka Perko föddes 1968 
i Finland. Han är utbildad vid 
Sibeliusakademin och var endast 
tonåring när han med stor succé 
debuterade på jazzfestivalen 
Pori Jazz 1986. Strax efter blev 
han engagerad några år av Dizzy 
Gillespie. Sedan har en lång rad 
framstående solister samarbetat 
med honom såsom Red Rodney, 
McCoy Tyner, NHØP. En lyriker 
med temperament, flerfaldigt 
belönad med en lång historia 
som bandledare och flertal  
album i bagaget.

Morten Lund föddes 1972. 
Han är en av de mest anlitade av 
trummisarna i Danmark. Han är 
uppvuxen i en musikalisk familj 
och blev antagen 1993 som elev 
vid Kungliga Musikakademin 
i Aarhus. Senare blev han en 
snabbt etablerad trummis 
på Köpenhamns jazzscener. 
Ett samarbete inleddes 2002 
med pianisten Stefano Bollani 
och trumpetaren Enrico Rava. 
De bildade en trio med stor 
framgång världen över. Nu 
arbetar han bl. a. med Paolo 
Fresu i hans grupp Devil Quartet. 

Jan Lundgren presenteras 
mer utförligt tillsammans med 
Nils Landgren och Dan Berglund 
med Tonbruket.

This quartet brings together 
some of Scandinavia’s foremost 
jazz musicians, Swedish 
pianist Jan Lundgren, Finnish 
saxophonist Jukko Perko, Danish 
drummer Morten Lund and 
Swedish bassist Dan Berglund. 

The quartet will be playing 
songs from the album Potsdamer 
Platz, a collection of Jan 
Lundgren’s compositions. The 
album, recorded in Berlin by the 
same line-up as tonight’s concert 
and released earlier this year, 
includes tracks such as Lycklig 
Resa and The Poet.
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lördag / saturdaY 5 aug

23.00 YSTadS TeaTer

hiromi duet: Featuring edmar castañeda
Hiromi (JP) – piano 

Edmar Castañeda (CO) – harp

När Hiromi mötte Edmar 
Castañeda under Jazzfestivalen 
i Montreal 2016 fick hon en 
oemotståndlig lust att samarbeta 
med honom i en duo. Inte långt 
efter mötet kontaktade hon 
honom, och duon debuterade 
på Blue Note i New York i juli 
med en oväntat impulsiv och 
elektrifierande konsert som 
fullständigt förtrollade publiken. 
Då och där beslöt de två 
virtuoserna att ge duon en chans 
2017. Här är de nu för en konsert 
där inte bara två av världens 
främsta instrumentalister ger oss 
en oförglömlig upplevelse utan vi 
får även uppleva en klangbild när 
flygel möter harpa som kommer 
att förföra oss. 

Vid sex års ålder påbörjade 
Hiromi pianolektioner. Hennes 
lärare uppmuntrade henne  
i såväl den intuitiva som den 
tekniska aspekten av musiken, 
med ledord som att passionerad 
musik blev röd och melankolisk 
blå. ”Jag kunde verkligen spela 
från mitt hjärta inte bara från 
öronen,” säger Hiromi som 
fick kontakt med Erroll Garner 
och Oscar Peterson genom 
henne. Så lämnade hon Japan 
för USA och Berklee College i 
Boston 1999. Här blev Hiromi 
musikalisk allätare från metal till 
Beethoven. De följande tio åren 
var hon verksam som solist och 
i grupper med ledande musiker. 
Hiromi gav ut album som blev 
hyllade och prisbelönta. Hiromi 
trollband publiken i Ystad 2012, 
och är nu mycket välkommen 
tillbaka.

Edmar Castañeda föddes 
i Bogota i Colombia 1978 och 
flyttade till New York 1994. 
Han turnerar regelbundet med 
sin egen trio och som medlem 
i Andrea Tierra Quartet. Edmar 
Castañeda är kompositör och 
framför ofta egna verk där 
en viktig inspirationskälla 
är folkmusik från Colombia, 
Venezuela och Argentina. Han 
har uppträtt med artister som 
Paquito D’Rivera, Wynton 
Marsalis och John Scofield. 
Frankfurter Allgemeine skriver: 
”Han hanterar harpan som ingen 
annan i världen. Hans händer 
verkar vara drivna från två olika 
personer, producerar ett unik 
symfoniskt fullödigt sound i 
balans med melodiska figurer...”

The late night Saturday 
concert promises an electrifying 
musical experience featuring 

two virtuosos, Japanese pianist, 
Hiromi, and Colombian harpist, 
Edmar Castañeda. Hiromi, who 
performed a spectacular sellout 
concert at YSJF in 2012 has 
released a string of award-
winning solo albums and been 
involved in highly successful  
trio projects.

Hiromi saw Edmar Castañeda 
performing at the Montreal Jazz 
Festival in 2016 and suggested  
a collaboration. The duo debuted 
at the Blue Note in New York and 
are working together extensively 
in 2017. Tonight is an opportunity 
to listen to two of the world’s 
greatest instrumentalists.
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söndag / sundaY 6 aug

11.00 Per HeLSaS Gård

lars danielsson, marius neset, 
morten lund ”sun Blowing”

Lars Danielsson – bass 

Marius Neset (NO) – saxophone  

Morten Lund (DK) – drums

Gruppens album Sun Blowing 
kom till efter en tågresa till 
Köpenhamn från Jazz Baltica 
i Neuendorf 2012. Då föddes 
idén till ett samarbete vilket 
senare blev albumet som 
släpptes våren 2016. Trion ger 
oss en glimt av ett samspel 
mitt i improvisationen som 
är märkvärdigt tätt. 

Lars Danielsson som 
även är cellist föddes 1958 
och är klassiskt skolad. Han 
deltog redan vid den första 
jazzfestivalen i Ystad 2010 
nämligen i Magnum Mysterium 
med Jan Lundgren och Gustaf 
Sjökvists kammarkör. Lars 
Danielssons spel kännetecknas 
av ett unikt, sjungande, varmt, 
melodiskt och kultiverat sound. 
Genom åren har han samarbetat 
med bl. a. Tigran, Magnus 
Öström, Randy Brecker, John 
Scofield och Charles Lloyd. 

Marius Neset som även 
är kompositör föddes 1985. 
Fem år gammal började han 

spela trummor. 19 år gammal 
nu med saxofon vann han 
talangpriset vid festivalen 
Nattjazz i hemstaden. Neset 
har magisterexamen från 
Rhytmisk Konservatorium i 
Köpenhamn. Hans andra album 
Golden Xplosion 2011 fick ett 
helt översvallande mottagande. 
Nu har han redan flera album 
utgivna.

Morten Lund presenteras 
med Jan Lundgren Potsdamer 
Quartet.

Three Scandinavian jazz  
musicians who love to 
improvise – Swedish bassist, 
Lars Danielsson, Norwegian 
saxophonist, Marius Neset, and 
Danish drummer, Morten Lund 
– got together as a trio for the 
very first time in the studio and 
spontaneously created songs  
for the album, Sun Blowing,  
which was released in 2016.

13.00 YSTad SaLTSJÖbad

tonbruket ”Forevergreens”
Dan Berglund – double bass 

Johan Lindström – guitar 

Martin Hederos – piano, keyboards, 

violin 

Andreas Werliin – percussion 

Havet är nära när vi tar oss 
an denna grupp som efter 
en konsert i Ystad 2011 nu 
återvänder till festivalen. 
Tonbruket gjorde den gången 
ett djupt intryck på alla. 
Överraskningar känns nästan 
som en underdrift när man får 
förmånen att lyssna på den här 
gruppen. Skickligt sammanfogat 
kommer musiken till oss i en 
strömmande bäck. Efter några 
års uppehåll samlades Tonbruket 
i sin ursprungliga uppsättning 
igen 2015. Resultatet finns på 
en nyutgiven grammisbelönad 
CD Forevergreens med mycket 
spännande spår, en i raden  
av grammisbelönade skivor.

Dan Berglund föddes 1963 
i Jämtland. Han var medlem 
i gruppen Jazz Furniture som 
belönades med utmärkelsen 
Jazz i Sverige 1994. Han har bl. 
a. samarbetat med Per Texas 
Johansson och Lina Nyberg. Dan 
Berglund var medlem i Esbjörn 
Svensson Trio fram till 2008 
då Esbjörn Svensson tragiskt 
omkom i en dykolycka. Gruppen 
hade mycket stor framgång såväl 
i Sverige som internationellt. 

Johan Lindström är en 
experimenterande musiker 
som testar nya möjligheter för 
gitarrsoundet på ett mycket 
avancerat sätt. Han har bl. a. 
arbetat med Freddie Wadling, 
Elvis Costello och Ane Brun.

Martin Hederos var medlem 
i The Soundtrack of Our 
Lives, sedan 2010 medlem av 
Tonbruket. Hederos har släppt 
skivor med bl. a. Hederos & 
Hellberg och Nina Ramsby & 
Martin Hederos.

Andreas Werliin är även han 
en experimenterande musiker. 
Förutom engagemanget i 
Tonbruket har han med Miriam 
Wallentin duon Wildbirds & 
Peacedrum.

Tonbruket have released four 
highly successful albums since 
former e.s.t bassist Dan Berglund 
initiated the project in 2010.  
The latest album, Forevergreens, 
a Swedish Grammy winner, again 
defies genre boundaries with 
a wide range of elements from 
gentle jazz to progressive rock 
and heavy metal.

f
o

t
o

 s
t

e
p

h
e

n
 f

r
e

ih
e

it

f
o

t
o

 j
e

n
n

y
 b

A
u

M
b

A
r

t
n

e
r

32

konsert värd/concert host
konsert värd/concert host



söndag / sundaY 6 aug

15.00 HOS MOrTeN CaFé

sven erik lundeqvist Quartet 
featuring karl-martin almqvist 

Sven Erik Lundeqvist – piano 

Karl-Martin Almqvist – tenor sax 

Johnny Åman (FI/SE) – bass 

Johan Kolsut – drums

Det är eftermiddag på 
festivalens sista dag och den 
blommande gården får besök 
av en grupp som utstrålar 
stark energi och lust. Sven 
Erik Lundeqvist Quartet är en 
sammansättning av fyra starka 
artistiska röster som har sin 
hemvist i Malmö. 

Karl-Martin Almqvist 
ger gruppen elegans, djup, 
improvisatorisk kontroll och 
en stor portion känslighet. 
Född 1968 är han nu en del 
av Danska Radions Storband 
efter att ha studerat vid 
Malmö Musikhögskola och 
sedan fortsatt i New York med 
studier och spelningar. Han 
har bildat egna grupper och 
hunnit samarbeta med flera i 
den översta eliten som Dave 
Liebman, Dee Dee Bridgewater, 
Tommy Körberg och Lina Nyberg. 

Sven Erik Lundeqvist är även 
kompositör och bandledare i 
kvartetten. Hans spelstil är 

expressiv, flink, svängig och 
mångsidig. Kompositionerna 
har en svängigt framåtgående 
karaktär, ofta med underliggande 
stämmor och lager för att skapa 
strömmar och kontrapunkter i 
musiken. Sven Erik leder sedan 
flera år festivalens jam som 
skonar oss som inte får nog  
av dagens konserter.

Johnny Åman har spelat 
mycket med stora artister som 
Jerry Bergonzi, George Garzone 
och Dave Liebman.

Johan Kolsut är känd för  
att vara ett förstaval för alla 
band i närheten som behöver  
eld och energi. 

Pianist and composer,  
Sven Erik Lundeqvist, brings his 
Malmö-based quartet to the 
festival for a lively afternoon 
courtyard concert at Hos Morten 
Café. The quartet features 
saxophonist, Karl-Martin 
Almqvist, who has performed 
with stars such as Dave Liebman 
and Dee Dee Bridgewater.

15.00 SOLHäLLaN, LÖderuP

Filip Jers with  
monday night Big Band

Filip Jers - harmonica 

Saxophone: 

Håkan Caesar 

Ulf Holmström  

Pernille Bevort  

Dan Holmström  

Peter Wilgotsson  

Trumpet: 

Gert-Inge Persson  

Mårten Lundgren 

Niklas Fredin  

Fredrik Davidsson  

Trombone: 

Ola Nordqvist  

Anders Larsson  

Ola Åkerman  

Björn Hängsel  

Rhythm section: 

TBA – piano 

Jan Karlsson – bass 

Rasmus Kihlberg– drums

Vilken fröjd att få uppleva 
hur ett av de absolut minsta 
musikinstrumenten står upp mot 
en fond av ett mulligt storband. 
Med en så elegant ensemble 
och den framåtanda och det 
virtuosa munspelsspel som 
Filip Jers utstrålar blir det hur 
bra som helst. Nu drabbar oss 
stor underhållning, garanterat.

Filip Jers föddes 1986 och 
har blivit kallad ”den svenske 
munspelssensationen” av 

musikkritiker i Europa. Filip rör 
sig lätt mellan jazz, blues, folk 
och världsmusik, pop och klassisk 
musik. Han har turnerat över 
världen och samarbetat med en 
mängd artister som Lasse Åberg, 
Robert Wells, Jill Johnson, 
Timbuktu, Jan Lundgren,  
Jan Allan och Georg Riedel. 

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  
1000 spelningar. 

Konserten presenteras  
i samarbete med Folk å Rock.

Swedish harmonica virtuoso 
Filip Jers moves between jazz, 
blues, folk music, world music, 
classical music and pop.  
Today, he performs with a 
leading Swedish jazz ensemble, 
the Monday Night Big Band, 
which have been been swinging 
since 1988.

The concert in Löderup  
is presented in cooperation  
with Folk å Rock.
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söndag / sundaY 6 aug

16.45 YSTadS TeaTer

Jerry Bergonzi & tim hagans Quintet 
Jerry Bergonzi (US) – saxophone 

Tim Hagans (US) – trumpet 

Carl Winther (DK) – piano  

Johnny Åman (FI/SE) – bass 

Anders Mogensen (DK) – drums

En kvintett att räkna med 
och som ger en fin inledning på 
kvällen när festivalen närmar sig 
sin fullbordan. Hårdsvängande 
kompositioner avlöser varandra 
i bebop-inspirerad atmosfär. 
Här kommer vi att få höra 
både originalverk och covers. 
Garanterat svårt att sitta still,  
så spänn fast säkerhetsbältena. 

Jerry Bergonzi som föddes 
1947 i Boston är en av de 
stora saxofonisterna på 
jazzscenen. Han representerar 
en linje av hardboptraditionen. 
Under 1970-talet fungerade 
hans bostad i New York som 

övningslokal för bland annat Joe 
Lovano, Michael Brecker och 
John Scofield. Han är efterfrågad 
i hela världen och har vid flera 
tidigare tillfällen turnerat i 
Skandinavien. Han innehar en 
professur vid New England 
Conservatory of Music. Listan 
över medmusiker innehåller bl. a. 
Kenny Barron, Miles Davis, Adam 
Nussbaum och Dave Brubeck. 

Tim Hagans föddes 1954 
I Dayton Ohio. Han har en 
långvarig relation till Sverige 
sedan 1970-talet då han landade 
i Malmö efter turnéer med Stan 
Kentons och Woody Hermans 
band. Här blev det samarbete 
med bl. a. Dexter Gordon, Kenny 
Drew, Horace Parlan och Thad 
Jones. I slutet av 90-talet 
ledde han Norrbotten Big Band, 
NBB där hans kompositioner 

användes flitigt med gästartister 
som Randy Brecker, Joe Lovano, 
Dave Liebman, Peter Erskine 
och Rufus Reid. The Avatar 
Sessions, CDn med NBB 2010 
blev grammisnominerad. 
Tim har under åren varit 
universitetslärare vid flera 
lärosäten, hållit mängder 
av masterclasses och är 
sedan 2012 hedersdoktor 
vid Sibeliusakademin.

Carl Winther, Johnny Åman 
och Anders Mogensen är alla 
musiker med omfattande CVn.

Don’t miss the chance to see 
two outstanding American jazz 
musicians, Jerry Bergonzi and 
Tim Hagans, and their quintet  
in this afternoon’s concert. 

Jerry Bergonzi is one of the 
leading saxophonists on the 
international jazz scene and 
follows in the hardbop tradition. 
He has played with a host of 
great names such as Miles Davis, 
Kenny Barron, Adam Nussbaum 
and Dave Brubeck. 

Trumpeter and composer Tim 
Hagans has had strong links with 
Sweden since he toured here 
with Stan Kentons och Woody 
Hermans band in the 1970s. He 
went on to become the Artistic 
Director of Norrbotten Big Band 
in the late 1990s.
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söndag / sundaY 6 aug

18.15 kLOSTerkYrkaN

iiro rantala “solo Piano”
Iiro Rantala (FI) – piano

En uppvisning i pianospel med 
associationer till många genrer, 
kompositörer och songwriters. 
Han är en sällsynt intressant  
och mångsidig virtuos.

Den här konserten bygger till 
stor del på Iiro Rantalas år 2015 
utgivna album My Working Class 
Hero. Albumet är en hyllning 
till John Lennon. Iiro kom tidigt 
i kontakt med Lennons musik 

vilken berörde honom starkt.  
I händerna på Iiro Rantala får 
John Lennons musik nya vingar. 

Iiro Rantala föddes 1970 
i Helsingfors. Studier vid 
Sibeliusakademin och klassisk 
piano vid Manhattan School of 
Music finns med i bakgrunden 
till att han nu är en av de 
internationellt mest kända finska 
pianisterna. Iiros solokarriär fick 
ett rejält uppsving när han gav ut 
albumet Lost Heroes som utgör 
en hyllning till några av hans 

viktiga inspirationskällor:  
Esbjörn Svensson, Oscar 
Peterson, Bill Evans och Jaco 
Pastorius. Här finns även Luciano 
Pavarotti och Jean Sibelius. 

The Finnish pianist, Iiro 
Rantala, was described by 
German jazz magazine Jazzthing 
as ”a natural phenomen on keys.”

He was mainly associated 
with Trio Töykeät before 
pursuing a solo career. Tonight’s 
concert draws on two of his 

highly successful solo albums, 
My Working Class Hero (2015) 
featuring songs by John Lennon, 
and Lost Heroes (2011) which 
was a personal homage to all 
the great musicians in history 
who has inspired him, including 
Esbjörn Svensson, Oscar 
Peterson, Bill Evans and  
Jaco Pastorius.

Upplev vårt Gourmetpaket

Vårt gourmetpaket är för dig som vill äta en underbar 
5-rätters middag, sova i ett av våra 7 exklusivt utformade 

rum och uppleva total avkoppling.

Från 3590 kr/natt
I priset ingår övernattning med frukost 5-rätters

gourmet-middag tillgång till SPA på Ystad Saltsjöbad.

Läs mer och boka på villastrandvagen.se
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söndag / sundaY 6 aug

20.00 YSTadS TeaTer

Ann-Sofi Söderqvist Jazz Orchestra
Ann-Sofi Söderqvist – conductor, 

flugelhorn 

Lena Swanberg – vocals 

Saxophone: 

Magnus Blom  

Johan Christoffersson  

Karl- Martin Almqvist  

Robert Nordmark  

Alberto Pinton  

Trumpet, Flugelhorn: 

Patrik Skogh  

Karl Olandersson  

Tomas Florhed  

Nils Janson  

Trombone: 

Mats ”Dicken” Hedrenius  

Karin Hammar  

Lisa Bodelius  

Magnus Werner  

Rhythm section: 

Amedeo Nicoletti – guitar 

Oskar Lindström – piano 

Pär-Ola Landin – bass 

Anders Åstrand – vibraphone, 

percussion 

Rasmus Svensson-Blixt – drums

ASJO är en hyllad ensemble 
som med orkesterledarens 
fenomenala kompositioner, 
arrangemang och skärpta 
solister blir en musikaliskt helt 
omslutande upplevelse.  
I albumet The Story of Us som 
fått kritikerkåren på knä kan man 
gärna lyssna till den kraftfulla 
inspelningen av In the Basement. 
På YouTube hittar man det här 
inslaget som är riktigt maffigt. 
Storbandet har bl. a. fått 
omdömet att det finns drag av 
symfoniorkester i utförandet. 
Det är lätt att hålla med. 
19-mannabandet bildades 2010 
och har gjort bejublade konserter 
på bl. a. Jazzklubb Fasching, 
Nefertiti, Stockholm och Umeå 
Jazzfestivaler. Jazzradion P2 
har sänt flera av orkesterns 
konserter. Ann-Sofi Söderqvist 
Jazz Orchestra är en gedigen 
ensemble med guldkant.

Ann-Sofi Söderqvist föddes 
1956 och har utbildning 
från KMH i Stockholm där 
hon sedan 2006 undervisar 
i komposition, arrangering 
och ensembleledarskap. 
Hon är Ledamot i Kungliga 
Musikaliska Akademien. 
Ann-Sofis kompositionsarbete 
har resulterat i ett flertal verk 
för storband. Men hennes 
palett är mer vidsträckt än 
så och inkluderar symfonisk 
musik, körverk, teatermusik 
och verk för mindre ensembler. 
Mycket mångsidig och en 
skara av utmärkelser kantar 
hennes karriär. Bland hennes 
talrika beställningsverk och 
arrangemang är mottagarna 
många artister såsom Victoria 
Tolstoy, Nils Landgren och Lisa 
Nilsson, och orkestrar såsom 
Bohuslän BB, Norrbotten BB, 
Frankfurt HR och Orchestre 
National de Lorraine. Som solist 
och kompositör är hennes språk 
unikt och djupt mänskligt.

ASJO is a 19-piece Swedish 
big band that has gained a strong 
reputation since it was formed 
in 2010. Anne-Sofi Söderqvist 
Jazz Orchestra performs the 
music of composer and arranger, 
Ann-Sofie Söderqvist. The 
orchestra has toured extensively 
and reviewers often point to the 
ensemble’s similarities with  
a symphony orchestra. 

Ann-Sofi Söderqvist has not 
only composed for big bands, 
but also for symphonic music, 
choral music, theatre music and 
works for small ensembles. She 
has provided arrangements for 
Swedish artists such as Victoria 
Tolstoy and Nils Landgren as well 
as orchestras such as Norrbotten 
BB, Frankfurt HR and Orchestre 
National de Lorraine.
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söndag / sundaY 6 aug

23.00 YSTadS TeaTer

Joshua redman “still dreaming”
Joshua Redman (US) – tenor 

saxophone 

Ron Miles (US) – trumpet 

Scott Colley (US) – bass 

Brian Blade (US) – drums

År 2014 gästade Joshua 
Redman Ystad Sweden Jazz 
Festival. Vi skrev översvallande 
entusiastiskt om honom och han 
motsvarade varenda stavelse. 
Vi är lyckliga och stolta över att 
han med sin grupp av sagolika 
medmusiker rundar av festivalen 
med sin förföriska musik för 
Joshua Redman spelar saxofon 
så man blir starkt berörd. 

Efter att ha bytt spår från 
sociologi/juridik till saxofon 
1991 när han tänkt sig en kort 
avstickare med musik, blev 
Joshua omedelbart engagerad 
i New Yorks jazzliv. Efter fem 
månader, via jam och spelningar 

med ledande jazzmusiker i 
samma generation, vann han 
tävlingen Thelonious Monk 
International Saxophone 
Competition. Joshua Redman 
föddes 1969 i Berkeley, 
Kalifornien. Mycket musik fanns 
i hemmet, tack vare hans far 
själv framstående jazzmusiker, 
med olika stilar från jazz och 
soul till västerländsk konstmusik. 
Han började 10 år gammal spela 
tenorsax. Starkt påverkad av 
John Coltrane, Aretha Franklin, 
Led Zeppelin, Ornette Coleman, 
Cannonball Adderley och Dewey 
Redman – hans far. Joshua 
Redman har vid det här laget 
17 album bakom sig. Han har 
samarbetat med en närmast 
enastående skara av de största 
t. ex. Dave Brubeck, Ray Brown, 
Yo Yo Ma, McCoy Tyner, Dianne 

Reeves, Kurt Rosenwinkel,  
John Scofield, Joe Lovano  
och Toots Thielemans. 

Ron Miles föddes 1963 
och är en äventyrslysten 
trumpetare som nu i mitten 
av sin karriär skapat ett uttryck 
av stor mångsidighet och djup. 
Nio album som ledare finns 
i bagaget.

Scott Colley föddes 1963 och 
återfinns på fler än 200 album. 
Han har samarbetat med bl.a. 
Michael Brecker, Clifford Jordan, 
Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, 
John Scofield och Art Farmer.

Brian Blade föddes 1970 
lyssnade tidigt till John Coltrane, 
Charlie Parker och Miles Davis. 
Senare arbetat han med Wayne 

Shorter’s kvartett, Marianne 
Faithfull, Emmylou Harris,  
Herbie Hancock och Bob Dylan.

Joshua Redman, one of the 
leading saxophonists in jazz, 
rounds off the festival in the 
final concert, which features a 
phenomenal US quartet with 
trumpeter Ron Miles, bassist 
Scott Colley and drummer  
Brian Blade. 

Born into a musical family 
– his father was jazz musician 
Dewey Redman – Joshua 
Redman has had a hugely 
successful career, recording 
17 albums and performing 
with many of the great names 
in jazz such as Dave Brubeck, 
Ray Brown, Yo Yo Ma, McCoy 
Tyner, Dianne Reeves, Kurt 
Rosenwinkel, John Scofield, Joe 
Lovano and Toots Thielemans.
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YazzFestiValens Vänner 2017 / Yazz FestiVal Friends 2017

Ett stort tack till alla våra vänner som bidrar till att festivalen kan 
utvecklas! Era bidrag är av stor betydelse och en 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 during the year to create a good festival.

 1 Inga-Britt Henriksson Ystad
 2 Erland Lundin Ystad
 3 Astrid Banek Hamburg
 4 Ivo Banek Hamburg
 5 Lennart Kjellander Ystad
 6 Tord Alfredsson Svedala
 7 Gunilla Lilius Beddingestrand
 8 Lasse Norén Beddingestrand
 9 Ulla Sturesson Ystad
 10 Leif Sturesson Ystad
 11 Marianne Rylander Kalmar
 12 Owe Rylander Kalmar
 13 Andreas Rylander Kalmar
 14 Susanne Keyser Ystad
 15 Roland Keyser Ystad
 16 Bo Lönnerblad Ystad
 17 Leif Holmer Jönköping
 18 Paul Axelsson Ystad
 19 Mats Berntsson Karlshamn
 20 Birgitta Schultz Nybrostrand
 21 Per-Olof Schultz Nybrostrand
 22 Rune Jamsell Ystad
 23 Edna Hinnerson Krageholm
 24 Bo Hinnerson Krageholm
 25 Birgitta Ferlin Loftshammar
 26 Roland Ferlin Loftshammar
 27 Käthe Hansson Lund
 28 Hans Hansson Lund

 29 Jane Wikström Ystad
 30 Astrid Hansson Ystad
 31 Deta Liljenfeldt Stockholm
 32 Lena Rydén Ystad
 33 Bosse Eriksson Ystad
 34 Cecilia Höglund Nevsten Sknaör
 35 Gunnar Nevsten Skanör
 36 Lars Carmén Svarte
 37 Anders Kroon Malmö
 38 Christina Giovanos Järfälla
 39 Britt-Marie Unnegård Ystad
 40 Torbjörn Wadsjö Ystad
 41 Rita Rholin Ystad
 42 Monica Plantin Ystad
 43 Henrik Plantin Ystad
 44 Eva Hjerpe Ystad
 45 Karin Berkeman Råå
 46 Anders Törnkvist Rydebäck
 47 Lennart Persson Karlshamn
 48 Gunilla Lagergren Svarte
 49 Bo Lagergren Svarte
 50 Ulla Jaenecke Limhamn
 51 Andreas Jaenecke Limhamn
 52 Ivi Holmqvist Glemmingebro
 53 Ingwor Holmqvist Glemmingebro
 54 Helene Coene Ystad
 55 Nils Magnus Lilja Ystad
 56 Inger Nerman Täby

 57 Göran Rücker Täby
 58 Frerik Wenheden Höllviken
 59 Birgitta Halldén Åkersberga
 60 Jerker Halldén Åkersberga
 61 Anselm Bladh Karlshamn
 62 Eva Ekdahl Lidingö
 63 Anders Ekdahl Lidingö
 64 Ove Lundgren Ronneby
 65 Lena Rondini Ystad
 66 Knut Kroon Ystad
 67 Hanna Olsson Ystad
 68 Sally Granqvist Ystad
 69 Qlaez Wennberg Lerum
 70 Thomas Henrich Ystad 
 71 Jan Backenroth Skövde
 72 Ann-Charlotte Wrange Köpenhamn
 73 Fredrik Wrange Köpenhamn
 74 Marie Johansson Abbekås
 75 Mats Johansson Abbekås
 76 Thomas Milstam Malmö 
 77 Rigmor Gyllin Milstam Malmö 
 78 Jan Holmegard Ystad 
 79 Marie Holmegard Ystad 
 80 Torvald Höjerback Lund 
 81 Anita Pärsson Ystad 
 82 Karl Kristersson Abbekås

bli en av Yazzfestivalens Vänner!

Det kostar 500 kr för 2017. Alla medlemmar får sitt namn presenterat 
på www.ystadjazz.se. Alla Yazzvänner kan hämta ut årets poster  
i jazzshopen vid teatern. Yazzfestivalens Vänner, där du kan vara en 
bland dem, är konsertvärd för Landgren meets Lundgren konserten.

Gör så här Anmäl dig genom att betala 500 kr till bankgiro nr 229-
8438 och ange Ystad Sweden Jazz Festival som betalningsmottagare. 
Uppge namn som publiceras, bostadsort samt e-postadress (eller 
postadress) och telefonnummer.

become a Yazz Festival Friend

Private individuals can become a Yazz Festival Friend for 2017 
by donating SEK 500. All the names of Yazz Festival Friends are 
presented on www.ystadjazz.se. All Yazz Festival Friends will receive 
this year’s festival poster on collection from the Festival shop.  
Yazz Festival Friends will sponsor the Landgren meets Lundgren 
concert. It is also possible to pay the membership fee during the 
festival to secure membership for 2018.
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WHISKYPROVNING!
Prova på Box whisky med 
kunniga provledare från Box.

WHISKY TASTING!
Sample Swedish single malt 
whiskys from Box.

Lördag/Saturday 5 Aug & 
Söndag/Sunday 6 Aug  
14.30 Teatercaféet/Ystad 
Theatre café

Biljetter och bokning/Tickets & booking www.ystadjazz.se



Våra stolta sPonsorer / our Proud sPonsors

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
Kulturrådet

Musik i Syd

Ystads kommun

huVudsPonsor 
main sPonsor
Fieldwood Travel

Radio Active 103,9

Sparbanken Syd

Ystads Allehanda

Ystad Saltsjöbad

silVersPonsor 
silVer sPonsor
Contentus

Continental du Sud

Helsinkifrostbites

Lundgrens Bil

Michelsens Bil

Otto Olssons Bil

Exacta

Ystadbostäder

Ystad och Sövestads-
bygdens Pastorat

Ystad Energi

Ystad Hamn Logistik

Ystads Industri fastigheter

AB Ystads Saltsjöbad

BronssPonsor 
Bronze sPonsor
Box Whisky

GigantPrint

Hos Morten Café

Jacobsson & Söderström 
Vinhandel

Länsförsäkringar

Prins Carl

Österlenbryggarna

Yazz FestiValens 
FöretagsVän 
Yazz FestiVal 
comPanY Friend
Aye Studios 

Citygruppen

Helsa På Kafé

Ingelstorps Trädgård

Kåseberga Fisk

Krukmakaren i Ystad 

Länsförsäkringar I Ystad

PUA

Roslins Cykel

Ystads Köpmanna förening

Ystads Turistbyrå

107.8
93.6

103.9 102.2

SJÖBO

SKURUP

DALBYLUND

MALMÖ

SMYGEHAMN

YSTAD

KRISTIANSTAD

ÅHUS
HÖÖR

SIMRISHAMN

TOMELILLA

Mobil-ap
p

Lokal radio på riktigt! 
Tel: 010-102 25 00 • reklam@radioactive.se

Företag kan stödja festivalen genom att bli medlem som 
Yazzfestivalens företagsvän för 2 000 kr eller tjänster för motsvarande 
kostnader. Företagets namn presenteras på ystadjazz.se samt  
i anslutning till konserter på Ystads Teater. Särskilt sponsorpaket  
till våra Guld-, Silver och Bronssponsorer enligt överenskommelse.  
Mer info: www.ystadjazz.se

Companies can support the festival by becoming Yazz Festival 
Company Friends for SEK 2000 or services for an equivalent cost. The 
company’s name is presented on ystadjazz.se and in connection with 
concerts at Ystads Teater. Special sponsor packages are available  
for our Gold, Silver and Bronze sponsors according to agreement.  
More information: www.ystadjazz.se

Välkomna till vår bakficka!
Vi erbjuder alla med Golden 

Card, Blue Card, Jazzkort eller 
jazzkonsertbiljett 20% på maten.

Mot uppvisande av kort/biljett 1-6 aug.

Welcome to our outdoor restaurant!
We offer everyone with a Golden Card, 
Blue Card, Jazz Card or festival ticket a 
20% discount on food.

On presentation of card/ticket 1-6 Aug.
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EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE
 EFFE LABEL 2015-2016ystadjazz.se
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