


Välkommen till/welcome to Ystad sweden Jazz FestiVal 2018!

arrangörer / arrangers

Kära jazzvänner!

Vi känner stor glädje över att för nionde gången kunna presentera 
en jazzfestival med många spännande och intressanta konserter. 
Megastjärnor och legendarer samsas med unga blivande stjärnor. 
Liksom 2017 använder vi Ystad Arena för konserter vilket möjliggör 
för fler att uppleva musiken. I år erbjuder vi 44 konserter med drygt 
200 artister och musiker. Tillsammans med Ystads kommun fortsätter 
vi den viktiga satsningen på jazz för barn, JazzKidz. Barnkonserterna 
ges på Ystads stadsbibliotek. Tre konserter ges på Solhällan i Löderup. 
Bered er på en magisk upplevelse den 5 augusti, då vi erbjuder en unik 
konsert vid Ales stenar, på Kåseberga, i soluppgången.
Jazzfestivalen arrangeras sedan 2011 av den ideella föreningen 
Ystad Sweden Jazz och Musik i Syd i ett viktigt och förtroendefullt 
samarbete. Ystads kommun har i många år sett vilken viktig roll 
festivalen spelar för såväl kulturliv som näringsliv. Inför detta år har 
Region Skåne noterat festivalens uthållighet och stora potential och 
gör därför, tillsammans med Ystads kommun, en särskild långsiktig 
satsning på festivalen.
Vi vill rikta ett stort tack till alla de offentliga organisationer och 
de många företag och privatpersoner som stöder festivalen på 
allehanda sätt. Stödet är en förutsättning för att festivalen ska kunna 
genomföras med hög kvalitet.
Festivalen vore inte möjlig utan ett hängivet arbete av såväl 
festivalkommittén som alla volontärer. Ni möter dem under festivalen, 
alltid beredda att ge bästa möjliga service och hjälp.
Tack, kära publik, för att ni är med oss under festivalen och ger ert 
bifall till alla fantastiska artister och musiker.

Jazzfesten kan börja!

Dear friends,

It is with great pleasure that we present, for the ninth time,  
a jazz festival with many exciting and interesting concerts – a mix 
of megastars, legends and young stars of tomorrow. As in 2017, we 
will use Ystad Arena as a venue to enable more people to experience 
the concerts. This year we will present over 40 concerts featuring 
more than 200 artists and musicians. In cooperation with Ystad 
Municipality, we are continuing the important music initiative for 
children, JazzKidz. The concerts for children will be held at Ystad 
Library. There will be three concerts at Solhällan in Löderup. And,  
get ready for a magical experience on 5 August, when we will  
present a unique sunrise concert at Ales stenar, near Kåseberga.
The jazz festival has been arranged since 2011 by the non-profit 
association Ystad Sweden Jazz and Musik i Syd – an important and 
trusting collaboration. Ystad Municipality has for many years seen 
the important role the festival plays in cultural life and the business 
sector. Region Skåne has noted the festival’s staying power and great 
potential, and will therefore, along with Ystad Municipality, maintain 
a special long-term focus on the festival.
We would like to thank all the public sector organisations and the 
many companies and private individuals who support the festival in 
all kinds of ways.  This support is a prerequisite for the being able to 
present a high-quality festival. 
The festival would not be possible without the devoted work of the 
festival committee and all the volunteers. You will meet them during 
the festival, always ready to offer the best possible service and help.
And finally, thank you dear concert-goers for visiting our festival. 
We hope you will enjoy great live music experiences with fantastic 
artists and musicians over the five days of the festival.

Let the festival begin!
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FestiVal inFo innehåll / contents

med stöd aV / supported bY

Följ festivalen via/ 
Follow the festival via:
Ystads Allehanda
Radio Active 103,9
Sveriges Radio P2
Facebook: Ystad Sweden Jazz Festival
Twitter: Ystad Jazz Festival @ystadjazz
instagram: #ystadjazz #ystadswedenjazz 
www.ystadjazz.se

Kontakt/Contact: 
info@ystadjazz.se

Jazz Café
Jazzcaféet på Ystads Teater är öppet 
under festivalen onsdag 13.30–16.00, 
torsdag och fredag 17.00–23.00, lördag 
16.00–23.00 samt söndag 15.00–17.00. 
Här finns lättare rätter, smörgåsar, kakor, 
kaffe/te, öl/vin och trevligt sällskap!  
Boka bord och mat via ystadsteater.se
The Jazz Café at the theatre is 
open during the festival: Wednesday 
13.30–16.00, Thursday and Friday 
17.00–23.00, Saturday 16.00–23.00, 
Sunday 15.00–17.00. You can enjoy light 
meals, sandwiches, cakes, coffee/tea, 
beer/wine and good company! 
Book a table and food via ystadsteater.se

JazzShop/Jazz Shop
JazzShopen på Ystads Teater är  
öppen under festivalen torsdag–lördag 
16.00-23.00, söndag 14.00-17.00.
Här finns T-shirts, jazzposters,  
cd-skivor m.m.
The Jazz Shop at Ystads Teater is  
open during the festival Thursday–
Saturday 16.00-23.00,  
Sunday 14.00–17.00.
For sale are T-shirts, posters, CDs etc.

Årets jazzbild 2018
Årets jazzbild heter YAZZ.

YAZZ-originalet på auktion
Det inramade originalet kan bli ditt!  
Lägg ditt bud på ystadjazz.se!
Auktionen avslutas den 5 aug kl. 19.30  
vid festivalens avslutningskonsert.
YAZZ-litografi
Årets bild YAZZ finns också som litografi 
och kostar 3 200 kr inkl. moms.
Beställ på ystadjazz.se eller köp under 
festivalen i Jazz Shopen.
Läs om årets jazzkonstnär Angelica Wiik 
på sidan 31.

Jazz Painting 2018
This year’s jazz painting 
is called YAZZ. 

The framed original will be auctioned. 
Place your bid at ystadjazz.se!  
The auction will conclude at 19.30  
on 5 August at the festival’s final concert.
YAZZ-lithograph
YAZZ is also available as a lithograph for 
SEK 3,200 inc. VAT. It can be purchased 
from the webshop, or from the Jazz 
Shop during the festival. Read about 
Angelica Wiik, Jazz Artist 2018, on p 31.

Onsdag 
Wednesday 
1 Aug 

4–7

Torsdag 
Thursday 
2 Aug 

8–12

Fredag 
Friday  
3 Aug

14–19

Lördag 
Saturday  
4 Aug 

24–29

Söndag 
Sunday  
5 Aug 

32–37

JazzKidz 16

inFormation
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Ambassadors 2018

31

Program & biljettinfo  
Programme & ticket info

20-21

Karta & konsertplatser  
Map & Venues

22-23

Yazz Festivalens vänner  
Yazz Festival Friends

38

Våra sponsorer  
Our sponsors

39

3



onsdag / wednesdaY 1 aug

11.00 PER HELSAS GÅRD

second line Jazzband 
“traditional Jazz from gothenburg”
Niklas Carlsson – trombone, vocals 

Olof Skoog – saxophone, clarinet, vocals 

Jesper Albrektsson – trumpet, vocals 

Anders Wasén – banjo 

Per Bach – bass 

Johan Horner – drums

Vänner av klassisk jazz får en 
högtidsstund när det svenska 
New Orleans-bandet Second 
Line Jazzband inleder festivalen. 
Bandet, som bildades 1989 och 
sedan dess har spelat på klubbar 
och festivaler samt i radio- och 
tv-sammanhang både i Sverige 
och utomlands, har etablerat 
sig som ett av Europas mest 
populära traditionella jazzband. 
Second Line Jazzband, med 
fjorton album i bagaget, lever i 
symbios med den rytm som är 
fundamentet för traditionell jazz 
och utgår från dess ursprung  
i tidigt nittonhundratal. Samtidigt 
är bandet rebelliskt och ägnar 
sig då och då åt en betydligt 
modernare repertoar. Resultatet 
är en mycket attraktiv och 
avskalad variant av klassisk jazz 
framförd av mångsidiga musiker.
Niklas Carlsson, 
heltidsmusiker, bandmedlem 
sedan starten, är flerfaldigt 
belönad. 

Olof Skoog är även han 
heltidsmusiker. Han började  
i bandet 1997 och har mottagit 
ett flertal utmärkelser.
Jesper Albrektsson är förutom 
musiker kökschef på berömda 
Gottskärs Hotell. 
Anders Wasén har spelat med 
legendariska jazzmusiker som 
George Lewis, Trummy Young 
och Chris Barber.
Per Bach, som även 
spelar klassisk cello, har en 
välutvecklad slapteknik som 
rytmisk krydda i sitt basspel.
Johan Horner, efterfrågad 
trummis, har spelat i bandet 
sedan 2007.
The Second Line Jazzband, 
formed in Gothenburg in 1989, 
has become one of the most 
popular traditional jazz bands 
in Europe. The band, whose 
greatest inspiration and 
speciality is the New Orleans 
revival style, has a motto: “We 
do our best to keep New Orleans 
music alive!”

12.30 ÖSTERPoRTSToRG  

YAzzPARAD / YAzz PARADE

second line Jazzband

Även i år får vi njuta av en 
riktig New Orleans-tradition. 
Marschen genom Ystads 
”French Quarter” blir en vacker 
manifestation för Ystad Sweden 
Jazz Festival och en hyllning 
till jazzen som underbar och 
ständigt föränderlig musikform. 
Alla är välkomna att ansluta sig 
till karnevalståget!

Leading this year’s YAzz 
Parade is the Second Line 
Jazzband, purveyors of lively, 
uplifting traditional jazz, bringing 
the sound of New Orleans to the 
streets of Ystad. Follow along 
with timeless jazz for good times 
– dancing shoes on at 12.30.

22.30 ST:A MARiA kYRkA

Festival-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 
Ystadsborna. Från kl 21.15 blåser 
han i sin lur och förkunnar att 
allt är lugnt. Anders Bergcrantz, 
Hugh Masekela, Paulo Fresu m. 
fl. har varit Festival-Tornväktare.  
I år är det trumpetaren  
Mårten Lundgren.

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. Past fanfare players 
include Anders Bergcrantz, 
Hugh Masekela and Paulo Fresu. 
This year it will be the Swedish 
trumpeter Mårten Lundgren.

foto susanna fägersten

foto It ta Johnson

4

Konsert värd/ConCert host

Konsert värd/ConCert host



onsdag / wednesdaY 1 aug

14.30 YSTADS TEATER 

ViPkonSERT / ViP ConCERT

miss sway feat. 
mårten lundgren  
”the great 
swing era”

Sara Ahlcrona – vocals 

Anna Pauline Andersson – vocals 

Mirjam Ekespong – vocals 

Mårten Lundgren – trumpet, flügelhorn 

Mats Nilsson – piano 

Kristian Rimshult – bass 

Pelle Trazan Jonasson – drums

martin berggren 
trio

Martin Berggren – piano 

David Andersson – bass 

Andreas Baw – drums

Vokaltrion Miss Sway har 
en sammansvetsad klang och 
utstrålning som når långt. 
Sångarglädjen är stor och de tre 
medlemmarna har hjärtligt roligt 
på scen. Med järnkoll genomför 
de sitt program som ibland 
bjuder på hisnande avancerade 
arrangemang. Klassiker ur The 
Andrews Sisters repertoar 
samsas med arrangemang ur  
The Great American Songbook. 
Sara Ahlcrona, med 
en underbart vacker och 
fängslande röst, sticker ut bland 
jazzsångerskorna i Skåne. Hon 
har fått Harry Arnold-stipendiet, 
och hennes debut-cd, Som en 
vind från 2007, har spelats  
flitigt i lokalradion.
Anna Pauline Andersson 

har blivit jazzklubbarnas och 
musikernas favoritvokalist.  
Den senaste skivan, 
kritikerrosade Give Me Time, 
följdes av en internationell turné. 
Mirjam Ekespong är även 
bildkonstnär och kompositör. 
Hennes låtar hörs på 
SaliBambras senaste album, som 
musikmagasinet Lira l 
istade som en av 2017 års  
tio bästa jazzplattor. 
Mårten Lundgren började 
som professionell musiker i 
Stockholm 1992. Han har spelat 
med bland andra Arne Domnérus 
och Ronnie Gardiner. Numera bor 
han i Malmö och är verksam  
i både Danmark och Sverige. 
Martin Berggren Trio inleder 
vipeftermiddagen. Martin 
Berggren, pianist, arrangör  
och kompositör, har samarbetat 
med musiker runtom i världen  
i internationella tvärkonstnärliga 
projekt.
Årets vipkonsert arrangeras 
i första hand för festivalens 
sponsorer och Yazzfestivalens 
vänner.
The VIP afternoon opens  
with a performance by the 
Martin Berggren Trio. The second 
half features the vocal trio,  
Miss Sway, whose setlist  
will include classics from  
The Andrews Sisters and  
The Great American Songbook. 
This year’s VIP concert is 
primarily for sponsors and  
Yazz Festival Friends to thank 
them for their support in making 
the festival possible.

23.00 ST:A MARiA kYRkA

merit hemmingson  
”Folklorious – alla tiders låtar”

Merit Hemmingson – organ, vocals 

Ola Hultgren – drums, vocals

Kvällens artistduo, med  
stöd av ljuddesignern  
Anton Sundell, framför såväl 
färska som gamla melodier 
från Merit Hemmingsons 
långa karriär, som sträcker sig 
över hisnande fem decennier. 
Trumslagaren Ola Hultgren spelar 
sedan fem år tillbaka med  
Merit Hemmingson. Tillsammans 
har de utvecklat ett säreget 
sound genom dynamiskt och 
smått telepatiskt samspel. 
Deras album Hommage 
till Jan från 2014, en 
hyllning till Jan Johansson, 
Grammisnominerades. 
Albumet Merit 2016 är Merit 
Hemmingsons första skiva med 
uteslutande eget material.
Merit Hemmingson föddes i 
en bondby i Åre kommun. Hon 
skivdebuterade 1967 och har 
sedan dess släppt flera album, 
bland dem de legendariska 
Huvva, Bergtagen och Trollskog, 
alla belönade med guldskivor. 
Merit Hemmingson är flerfaldigt 
prisbelönad och invald i Swedish 
Music Hall of Fame. Riksbekant 
blev hon på 1970-talet då hon 
som en av de första blandade 

svenska folkmelodier med jazz 
och pop. Uttrycket blev hennes 
signum och har följt henne sedan 
dess, parat med vidsynthet och 
förnyelse.
Ola Hultgren är ursprungligen 
från Ulricehamn. Han flyttade till 
Stockholm för femton år sedan 
och har sedan dess hunnit spela 
och turnera över hela världen 
med några av de främsta inom 
svensk jazz och pop samt i gräns-
landet däremellan. Ane Brun, 
Loney Dear, Tomas Andersson 
Wij, First Aid Kit och Lina Nyberg 
är bara några av alla namn.
Merit – Queen of Swedish 
Hammond Folk Groove – the  
title of a compilation album 
of her folk-inspired jazz – only 
hints at the musical styles 
explored by organist, composer 
and singer Merit Hemmingson. 
She has recorded three albums 
with drummer Ola Hultgren, 
including the latest, Merit (2016). 
This evening’s concert features 
songs from a richly varied career 
spanning over 50 years.

foto mIKI anagrIus
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onsdag / wednesdaY 1 aug

17.00 YSTAD AREnA

cécile mclorin salvant
Cécile McLorin Salvant (US) – vocals  

Aaron Diehl (US) – piano 

Paul Sikivie (US) – bass 

Kyle Poole (US) – drums

Den unga amerikanska 
vokalisten Cécile McLorin 
Salvant är en spännande 
stjärna på den internationella 
jazzscenen. Hon belönades  
med en Grammy 2016, vid  
26 års ålder, för sitt album 
For One to Love som blev bästa 
vokala jazzalbum. Lovorden 
haglar över henne: ”Att en sådan 
sångare kommer fram händer 
en gång under en generation 
eller två.” Den amerikanske 
trumpetaren Wynton Marsalis.
Med en nästan provocerande 
lätthet framför hon sina nummer 
med inlevelse, känslighet 
och kraft. Dessutom kan hon 

undslippa sig humoristiska utspel 
med överraskande vändningar. 
Ja, hon äger scenen och rummet.  
Cécile McLorin Salvant  
föddes i Miami, Florida. Hon 
har fransk mor och haitisk far. 
Vid fem års ålder började hon 
studera klassiskt piano och 
längre fram sjöng hon i en 
kyrkokör. Intresset för klassisk 
sång spirade och Cécile McLorin 
Salvant fick så småningom 
lektioner av en lärare vid 
universitetet i Miami. Jazzen 
kom hon i kontakt med genom 
sångläraren när hon 2007 
flyttat till Aix-en-Provence i 
Frankrike för sångstudier. Sitt 
första band satte hon samman 
där och kom i gång på allvar 
som jazzsångerska. Efter en 
serie konserter i Paris spelade 
hon in sitt första album, Cécile, 

med Jean-François Bonnels 
Paris Quintet, ledd av hennes 
lärare i Aix-en-Provence. 2010 
vann Cécile McLorin Salvant 
Thelonious Monk-tävlingen i 
Washington DC. 
Efter fyra album och ett 
stort antal konserter är Cécile 
McLorin Salvant nu etablerad 
som en lysande stjärna bland 
jazzsångerskor. Hennes senaste 
album Dreams and Daggers 
belönades med en Grammy 
tidigare i år. 
The young American vocalist 
Cécile McLorin Salvant is one 
of the jazz world’s exciting new 
stars. In 2016, at the age of 26, 
she won the Grammy Award 
for Best Jazz Vocal Album 
with For One to Love. Her live 
performances have captivated 
both jazz musicians and 

reviewers:
“You get a singer like this 
once in a generation or two.” 
American jazz trumpeter, 
Wynton Marsalis.
“If anyone can extend the 
lineage of the Big Three –  
Billie Holiday, Sarah Vaughan 
and Ella Fitzgerald – it is this 
virtuoso.” Stephen Holden, 
writing in the New York Times.
Cécile McLorin Salvant’s 
fourth and latest album  
Dreams and Daggers won a 
Grammy Award earlier this year.

foto marK fIt ton
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onsdag / wednesdaY 2 aug

20.00 YSTAD AREnA

the manhattan transfer
Alan Paul (US) – vocals 

Cheryl Bentyne (US) – vocals 

Janis Siegel (US) – vocals 

Trist Curless (US) – vocals 

The Manhattan Transfer Trio

En gudomlig aura omger  
The Manhattan Transfer. Att 
ägna sig åt gruppens historia 
och omfattande musikproduktion 
är en himlastormande 
upplevelse. Vokalensemblernas 
världsmästare har studerat 
och omsatt varje aspekt av de 
många genrer som de utforskat. 
Arrangemangen är genomtänkta 
och ofta överraskande, alltid 
med en knorr. Slumpen har ingen 
plats här. Kanske kan man tänka 
på precisionen hos Max Raabes 
Palast Orchester fast med mer 

värme. Vi är många som hört 
Chanson D’Amour och Operator, 
båda megahittar. Nog talat – 
lyssna bara.
Alan Paul, född 1949, var 
med när The Manhattan 
Transfer grundades. Han 
skriver och arrangerar för 
gruppen. Åtta gånger har han 
blivit Grammyvinnare. Allan 
Paul var bara tolv år när han 
fick huvudrollen i den första 
Broadwayuppsättningen av 
musikalen Oliver. 
Cheryl Bentyne har varit 
medlem i The Manhattan 
Transfer sedan 1979. Hon har 
fått flera Grammyutmärkelser 
bland annat för arrangemanget 
av Another Night in Tunisia, med 
Bobby McFerrin 1985. Hon har en 

lång solokarriär och gav ut sitt 
senaste album hösten 2017. 
Janis Siegel är född I 
Brooklyn och även hon flerfaldig 
Grammyvinnare. Hon har 
medverkat i The Manhattan 
Transfer sedan 1972, då 
grundaren Tim Hauser ombildade 
gruppen. Janis Siegel sjunger 
”lead” i Chanson D’Amour, 
Operator och flera andra av 
gruppens stora hitlåtar. 
Trist Curless är den senast 
tillkomna medlemmen i The 
Manhattan Transfer. Han anslöt 
när Tim Hauser dog 2014. 
The Manhattan Transfer 
is a world-leading jazz vocal 
group that has been exploring 
a capella, vocalese, swing, 
standards, Brazilian jazz, rhythm 

and blues, and pop music for 
decades. 
Launched by Tim Hauser in 
1969, the group now features 
Alan Paul, Janis Siegel, Cheryl 
Bentyne, and newest member 
Trist Curless, who joined the 
band following the passing of 
Tim Hauser in 2014.
The group reached a global 
audience with big hits such as 
Chanson D’Amour, Operator and 
The Boy from N.Y.C. Earlier this 
year, The Manhattan Transfer 
released their first studio album 
in ten years, The Junction.
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torsdag / thursdaY 2 aug
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11.00 PER HELSAS GÅRD

ellen andersson Quartet 
”personal standards”

Ellen Andersson – vocals 

Anton Forsberg – guitar 

Hannes Jonsson – bass 

Sebastian Brydniak – drums

Ellen Andersson Quartet 
rör sig sömlöst mellan intimt 
och storslaget, allvarligt och 
lekfullt, komponerat och 
improviserat – hela tiden med ett 
rikt mått musikalisk integritet. 
Debutalbumet I’ll Be Seeing 
You hyllades av recensenterna 
och belönades i april 2017 
med OrkesterJournalens 
pris Gyllene skivan för årets 
bästa svenska jazzutgivning. 
Med den amerikanska 
standardrepertoaren som 
språngbräda låter Ellen 
Andersson Quartet tradition 
möta nutid i personliga 
arrangemang präglade av 
nytänkande och möten mellan 
lekfullhet och stort allvar.  
I oktober 2017 tilldelades Ellen 
Andersson Quartet Sveriges 
Radio P2:s pris Jazzkatten  
i kategorin Årets nykomling. 
Ellen Andersson, född 1991 
i Linköping, har studerat 
vid Skurups folkhögskolas 
jazzlinje och är verksam som 
frilansande musiker. Hon har 

framträtt på musikscener i 
Sverige och utomlands, bland 
annat i Danmark, Tyskland och 
Frankrike, och medverkat i tv. 
Förutom sin solokarriär ägnar 
hon sig åt vokalgruppen Touché 
(DK), där hon är fast sångare. 
Gruppen turnerar regelbundet 
internationellt och har haft 
samarbeten med bland annat 
DR Big Band och Sinne Eeg som 
framträdde i Ystad 2014.
Anton Forsberg, Hannes 
Jonsson och Sebastian 
Brydniak är en sammansvetsad 
grupp av känsliga och härliga 
musiker.
Vocalist Ellen Andersson 
and her quartet have burst onto 
the scene recently, winning 
prestigious Swedish jazz awards 
Newcomer of the Year, as well as 
Jazz Album of the Year for their 
debut recording, I’ll Be Seeing 
You (2016). We’ll be seeing 
you at the beautiful medieval 
courtyard, Per Helsas gård, for a 
refreshing new take on American 
standards by one of Sweden’s 
brightest rising jazz stars.

13.00 S:TA MARiA kYRkA

gunnar eriksson & rilkeensemblen 
”människans dagar – 
lars gullin 90”
Gunnar Eriksson – conductor

RilkeEnsemblen  

Choir with 17 vocalists

Georg Riedel – bass 

Jan Allan – trumpet 

Joakim Rolandsson – alto sax 

Mats Eriksson – guitar

RilkeEnsemblen med Gunnar 
Eriksson är en sjuttonhövdad 
kör med ett tydligt nordiskt 
klangfält. Lyssna – det är andlöst 
vackert. Att kören tar sig an 
Lars Gullins musik är en lycka. 
På 1960-talet, efter att ha följt 
jazzlegendaren länge, sökte 
Gunnar Eriksson efter texter 
till Lars Gullins kompositioner. 
Han fastnade för några bibliska 
ställen i Gamla testamentet. 
Gullin visade sig vara bekväm 
med detta och först ut blev 
texten till I’ve Seen, hämtad från 
Predikaren. Denna skulle följas 
av många fler. Musikerna  
Jan Allan och Georg Riedel har 
båda spelat med Lars Gullin.
Lars Gullin med sin barytonsax 
har en särställning bland svenska 
jazzmusiker. Hans kompositioner 
och hans enastående solon, så 
sammansatta, är fortfarande 

oöverträffade. Han föddes 1928 
på Gotland och blev känd långt 
utanför Sveriges gränser. Lars 
Gullin gav jazzen ett nordiskt 
tonfall och spelade med många 
svenska och internationella 
stjärnor. Han dog 1976.
Georg Riedel är en av landets 
främsta jazzmusiker och 
kompositörer. Han är bland  
annat känd för sina tonsättningar 
av sånger till filmer efter  
Astrid Lindgrens berättelser.
Jan Allan är en stark profil  
med egen ton i svensk jazz.  
Han har gjort många inspelningar 
och också fotoboken Jan Allan 
minns sitt femtiotal tillsammans 
med Ann Allan.
Joakim Rolandsson och  
Mats Eriksson är väl etablerade 
och efterfrågade musiker.
Lars Gullin, the legendary 
Swedish saxophonist who died 
in 1976, would have been 90 this 
year. Gunnar Eriksson has put 
lyrics, from the Bible and other 
sources, to Gullin’s compositions. 
This concert at St Mary’s Church 
features the 17-member choir, 
RilkeEnsemblen, as well as  
Jan Allan and Georg Riedel,  
who both played with Lars Gullin.

Konsert värd/ConCert host

foto satu Knape



torsdag / thursdaY 2 aug

15.00 HoS MoRTEn CAFÉ

John Venkiah trio ”elevation”
John Venkiah – piano 

Simon Petersson – bass 

Kristoffer Rostedt – drums

Låt oss presentera John 
Venkiah Trio med en pressröst: 
”Ett säkert grepp om traditionen, 
fräscha, personliga idéer, briljant 
teknik, delikat anslag, utvecklat 
harmonisinne och en frasering 
med verklig auktoritet – i John 
Venkiah har vi en rikt, för att 
inte säga komplett utrustad ung 
jazzpianist.” Sven Bjerstedt var 
begeistrad efter trions konsert 
på Ystad Sweden Jazz Festival 
(Ystads Allehanda 3/8 2014).
Nu gästar John Venkiah Trio 
åter Ystad och bjuder denna gång 
på musik från sitt senaste album 
Elevation, som släpptes i höstas. 
Förra gången, 2014, väckte 
den kritikerrosade konserten 
genklang i såväl DownBeat som 
Wall Street Journal. Trions sound 
växer fram ur Venkiahs vackra 
kompositioner präglade av 
nordisk melankoli med lekfulla, 
påhittiga inslag och kryddas med 
influenser från jazzens stora som 
Ella Fitzgerald och Duke Ellington 
samt pianogiganterna  
Keith Jarrett och Brad Mehldau.
John Venkiah, född och 
uppvuxen i London, inriktar sig 
helst på att spela i trion, men 

han har flera gånger deltagit 
i musikaliska samarbeten, 
till exempel med Malmö 
symfoniorkester och artisterna 
Loreen samt Carola.
Simon Petersson, 
ursprungligen från Kalmar,  
är en av Skånes mest anlitade 
jazzbasister och har spelat med 
renommerade jazzmusiker som 
Jonas Kullhammar,  
Jan Lundgren, Mathias Landæus 
och Tomas Franck.
Kristoffer Rostedt, som 
växte upp utanför Borås, 
kan höras med grupper som 
Jazzkattnominerade Perssons 
Sexa, Mimi Terris och Makross.
The John Venkiah Trio 
counts Keith Jarrett and Brad 
Mehldau among their major 
influences. Formed in 2010, the 
trio has toured extensively in 
Scandinavia. Their concert at 
YSJF in 2014 gained glowing 
reviews in the international  
jazz media. 
Pianist John Venkiah’s 
compositions for the new 
album, Elevation (2017), will 
feature on the set list of this 
afternoon’s concert.
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13.00 & 17.00 YSTADS konSTMUSEUM

ellen andrea wang ”blank out”
Ellen Andrea Wang (NO) – vocals, bass  

Andreas Ulvo (NO) – keyboards 

Erland Dahlen (NO) – drums

Ellen Andrea Wang 
presenterar i denna konsert, 
tillsammans med sina 
medmusiker, valda delar ur 
sitt senaste album Blank Out. I 
Konstmuseets intima scenrum 
får publiken ta del av en värld 
med poetiska, filosofiska texter 
som vilar på ett kraftfullt 
rytmiskt fundament. Ellen 
Andrea Wangs fjäderlätta 
stämma svävar över ensemblen 
och väcker både undran och 
längtan. Det är en suggestiv 
upplevelse: detta är en artist och 
en grupp som berör och bjuder 
på starka känslor. I den drömska 
låten Accord de Paris levererar 
Ellen Andrea Wang ett basintro 
som har liknats vid Charlie 
Hadens spel. Alla kompositioner 
är Ellen Andrea Wangs och 
texterna har Martin Hagfors 

skrivit, i några fall tillsammans 
med kompositören.
Ellen Andrea Wang, som  
är född i Gjøvik i Norge, har 
spelat kontrabas sedan hon var  
16 år. Hon är utbildad på Norges 
musikhögskola i Oslo och mottog 
2015 prestigefyllda Kongsberg 
jazzfestivals stora musikerpris. 
Hon är engagerad i flera 
grupper och samarbetar med 
slagverkaren Marilyn Mazur. 
Andreas Ulvo och Erland 
Dahlen är båda framstående  
och efterfrågade musiker.
Norwegian bassist, singer 
and composer Ellen Andrea 
Wang, who founded the indie 
jazz band, Pixel, is known for 
her genre-bending style and 
inventive blending of jazz and 
pop elements. Her growing 
reputation as a solo artist 
was further enhanced by the 
response to her second album, 
Blank Out (2017), which forms the 
basis for today’s performances.

Konsert värd/ConCert host

foto solveIg selJ



torsdag / thursdaY 2 aug

19.00 YSTADS TEATER

Youn sun nah Quintet
Youn Sun Nah (KR) – vocals 

Frank Woeste (FR/DE) – piano, Fender 

Rhodes, Hammond organ 

Brad Christopher Jones (US) – 

acoustic bass 

Tomek Miernowski (US) – guitars 

Dan Rieser (US) – drums

Känsla och stor upplevelse 
väntar publiken i Ystad när 
jazzsångerskan Youn Sun Nah 
gästar festivalen för tredje 
gången. Att lyssna på henne är 
som att föras in i ett landskap 
av lummig skog och djupa 
raviner. Hennes röst svävar 
över naturen och förmår fylla 
varje vrå. Det är märkvärdigt 
att hennes sång, som ofta har 
en tillbakahållen intensitet och 
rent av är berättande, gör ett 
så överväldigande intryck. Youn 
Sun Nahs senaste album She 
Moves On, släppt 2017, ger en 
fin introduktion till artisten, 

och flera av musikerna som 
medverkar kommer också att 
spela i Ystad. Youn Sun Nahs 
samarbete med basisten  
Brad Christopher Jones känns 
särskilt helgjutet.
Youn Sun Nah är född i Seoul, 
uppväxt i en musikerfamilj och 
lärde sig spela piano under sin 
barndom. Universitetsstudierna 
var emellertid inriktade 
på litteratur och hon tog 
sin examen i Seoul 1992. 
Hennes sångbegåvning 
uppmärksammades och hon blev 
engagerad som musikalartist. 
1995 flyttade Youn Sun Nah till 
Paris för musikstudier. År 2000 
tar karriären fart och hon gör 
sina första framträdanden. De 
kantas av en rad utmärkelser där 
hon vinner tävling efter tävling. 
Sedan 2007 uppträder Youn 
Sun Nah tillsammans med Ulf 
Wakenius. Vi fick njuta av duon 

i Ystad 2010. Hon kom åter hit 
2011, och framträdde då med 
Jan Lundgren och Peter Asplund. 
Från 2009 till 2015 gav Youn Sun 
Nah 500 konserter och släppte 
tre album. Sångerskan har fått 
utmärkelsen Chevalier des Arts 
et des Lettres av det franska 
kulturdepartementet. Kan man 
säga att det är på tiden att vi får 
möta henne igen?
Youn Sun Nah har en skara 
musiker av världsklass med sig.
Vocalist Youn Sun Nah is 
influenced in equal measure by 
French chansons, American jazz 
and the traditional music of her 
homeland, South Korea, and 
applies her distinctive, crystal-
clear singing voice to exploring 
jazz and world music.  
Youn Sun Nah grew up in a 
musical family in Seoul and made 
her musical debut as a singer 
at the age of 23 in a concert 

with the Korean Symphony 
Orchestra. She moved to Paris 
in 1995 to study jazz and quickly 
established a growing reputation 
on the French jazz scene.  
Since 2000 she has become  
a star on the world stage,  
touring extensively and releasing 
nine albums; the latest is  
She Moves On (2017).  
She has performed in a duo 
with guitarist Ulf Wakenius since 
2007 – they played at the first 
YSJF in 2010. The year after, she 
performed at the festival with 
Jan Lundgren and Peter Asplund. 
Youn Sun Nah makes a welcome 
return to YSJF in 2018, this time 
with her international quintet.

Konsert värd/ConCert host

foto sung Yull nah
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torsdag / thursdaY 2 aug

23.00 YSTADS TEATER

monty alexander “legend in Jazz”
Monty Alexander (JM/US) – piano  

Hassan Shakur (US) – bass  

Obed Calvaire (US) – drums

Nu blir det drag! En musikalisk 
storm närmar sig med obeveklig 
kraft. Det verkar som om de 
återkommande tropiska ovädren 
i Karibien, sensommarens gissel 
med orkanvindar, har inspirerat 
den här gruppen. Kanske har en 
form av moteld mobiliserats  
i den medryckande och rytmiskt 
fulländade musiken. Monty 
Alexander Trio levererar bland 
annat välkända succéer av 
Beatles, Frank Sinatra och 
Bob Marley som i händerna 
på Alexander får ny gestalt. 
Enkla, innerliga och odödliga 
teman får liv i spännande och 
överraskande versioner. Med 
en inte så liten portion av The 
Great American Songbook samt 
en droppe Joaquín Rodrigo görs 

konsertupplevelsen komplett – 
och väl värd att stanna uppe till.    
Monty Alexander har just fyllt 
74 år när han kommer till Ystad  
i augusti. Han har nu hunnit med 
sextio år som aktiv musiker. 
En ofattbart produktiv artist 
med en outtömlig fantasi. Efter 
uppväxten i Kingston, Jamaica, 
och en kortvarig vistelse med 
familjen i Miami flyttade Monty 
Alexander till New York 1963. 
Här blev han snabbt engagerad 
av Jilly’s på 52:a gatan (tänk en 
av Claes Dahlgrens krönikor) vars 
ägare var god vän med Frank 
Sinatra. Här uppträdde Monty 
Alexander Trio, spelade inpå 
småtimmarna med en strid ström 
av celebra gäster som Sammy 
Davis Jr, Count Basie och Miles 
Davis. I New York mötte han 
även Quincy Jones, Ray Brown 
och Oscar Peterson. Efter mer 
än sjuttio album utgivna och ett 

världsomspännande turnéliv är 
Monty Alexander fortfarande 
nyfiken, vital och en stor 
inspirationskälla.
A performance by pianist 
Monty Alexander and his trio 
elegantly weaves musical 
threads from Jamaica with 
jazz – taking in blues, gospel, 
bebop, calypso and reggae along 
the way. 
Monty Alexander grew up in 
Jamaica and delights in mixing 
Caribbean influences with the 
music of the jazz greats. He 
started playing piano at clubs in 
Kingston when he was 15. After 
moving to the USA he made his 
name in New York, playing piano 
for four years during the 1960s in 
the house trio at Jilly’s – a piano 
bar owned by Frank Sinatra’s 
close friend Jilly Rizzo. 
His career was summed up  
by the Jamaica Gleaner:

”With more than 70 albums  
to his credit under his own  
name, and featuring on many 
more, pianist Monty Alexander 
has traversed a wide array  
of musical terrain, making  
the world seem smaller through 
music. He has also amassed 
an enviable list of friends and 
collaborators, having performed 
with just about every major 
figure in jazz, including  
Dizzy Gillespie, Frank Sinatra, 
Sonny Rollins, Milt Jackson, 
Quincy Jones, Bobby McFerrin 
and his longtime friend and 
compatriot, the legendary 
Jamaican guitarist  
Ernest Ranglin.”

Konsert värd/ConCert host

foto hollIs KIng
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torsdag / thursdaY 2 aug

foto peter hönnemann

21.00 kLoSTERkYRkAn

omer klein
Omer Klein (IL) – piano

Serien med solopianister  
i full frihet fortsätter i år med 
en sällsynt begåvad musiker, 
Omer Klein. En sökare, en 
mångbottnad artist, en predikare 
kommer till kyrkans kor. Det är 
en överraskande och intensiv 
upplevelse att få ta del av 
Omer Kleins musikaliska värld. 
I ena stunden sveps lyssnaren 
in i en lugn, monoton bris, i 
nästa ett kaos som övergår 
i ordnad flykt. Allt är vackert 
sammanvävt. Lyssna gärna på 
hans komposition Niggun (en 
hebreisk sång). Omer Klein är 
en sammansatt, intellektuell 
artist som gärna kommenterar 
Beethovens korrespondens! Vi 
kan förvänta oss en intressant 
och även rolig beskrivning av den 
store kompositörens musik.  
Stor underhållning väntar.
Omer Klein är född 1982 och 
uppvuxen i Israel. Efter studier i 
Boston och New York har han nu 
slagit sig ner i Düsseldorf.  

I New York mötte han Clarence 
Penn och Avishai Cohen – som 
båda framträtt i Ystad – och 
blev snabbt en del av jazzlivet 
där. Han turnerar intensivt över 
hela världen, både som solist 
och med sin egen trio. Han har 
mottagit flertalet utmärkelser 
och har sju album utgivna, det 
senaste, Sleepwalkers, 2017. 
Kompositören Klein är både 
originell och fängslande. New 
York Times har beskrivit honom 
som ”gränslös”.
Pianist and composer Omer 
Klein grew up in Israel, played 
extensively on the New York jazz 
scene and now lives in Germany. 
He has toured worldwide as 
a solo pianist and as leader 
of the Omer Klein Trio, which 
has released seven albums – 
Sleepwalkers (2017) is the latest. 
The New York Times described 
Omer Klein’s original, exciting 
and highly personal music as 
“borderless”. Welcome to an 
evocative evening of solo piano 
at Ystad Abbey.

Jam sessions!

torsdag / thursdaY 2 aug 
(earlY hours oF FridaY)

Fredag / FridaY 3 aug  
(earlY hours oF saturdaY)

lordag / saturdaY 4 aug 
(earlY hours oF sundaY)

24.00-03.00 MARinAn YSTAD

sven erik lundeqvist trio
Sven Erik Lundeqvist – piano 

Simon Petersson – bass 

Olle Dernevik – drums 

Special guest 

Björn Ingelstam – trumpet

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  
av 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 jammet ett andningshål där 
man kan tillåta sig att utan några 
hämningar testa och utveckla 
vilka infall som helst.
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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Fredag / FridaY 3 aug

foto peter van breuKelen

11.00 PER HELSAS GÅRD

Jan sigurd all stars 
”me, myself & mose”

Jan Sigurd – piano, vocals 

Per Melin – drums 

Mats Ingvarsson – bass 

Krister Jonsson – guitar 

Tomas Trulsson – sax 

Erik Tengholm – trumpet

Guests: 

Sébastien Charlier (FR) – diatonic 

harmonica 

Anna-Lena Brundin – vocals 

Tomas Franck – tenor sax

Jan Sigurd är ett musikaliskt 
snille med fyrtio udda år på 
scenen. Han har en underbart 
avväpnande humor, lyssna bara 
på hans korta men kärnfulla 
Skaldjurskantat. Sedan 
18-årsåldern har Jan Sigurd 
skrivit text och musik för en rad 
artister. I detta program hyllar 
han två viktiga personer i sin 
karriär: Monica Zetterlund och 
Mose Allison. Jan Sigurd skrev 
musiken till Monica Zetterlunds 
sista album, Det finns dagar  
och var den som introducerade  
Mose Allisons musik i Sverige  
på 1990-talet.
Konserten gästas av 
munspelaren Sébastien Charlier, 
bosatt i Beaumont-sur-Oise nära 
Paris. Han ses som en ledande 
företrädare för världsjazzen. 
Sébastien Charlier medverkar  
i Jan Sigurds kommande album 

som är en hyllning till Chet Baker. 
Tomas Franck är en av sveriges 
mest framgångsrika saxofonister 
med gediget internationellt 
renommé. Tidigt spelade han 
med storheter som Dexter 
Gordon. 
Anna-Lena Brundin har en 
imponerande karriär som präglas 
av stor variation. Hon har varit 
kabaréartist i Berlin, spelat in 
tangoalbum i Buenos Aires och 
inte minst gjort hyllade Édith 
Piaf-tolkningar på scen och skiva. 
Jan Sigurds ensemble är ett 
sammansvetsat kapell av erfarna 
musiker med bredd.
Swedish singer/songwriter 
Jan Sigurd presents songs 
and compositions from his 
long career and pays tribute to 
Monica Zetterlund and Mose 
Allison. Jan Sigurd wrote the 
music for Monica Zetterlund’s 
final album of original material 
There Are Days and introduced 
the music of the late American 
pianist and songwriter Mose 
Allison to a wider audience in 
Sweden in the 1990s.

13.00 & 17.00 YSTADS konSTMUSEUM

phronesis
Jasper Høiby (DK) – bass 

Ivo Neame (UK) – piano 

Anton Eger (SE/NO) – drums

Denna anglo-skandinaviska 
grupp har blivit beskriven i 
brittiska tidskriften Jazzwise 
med orden: ”den mest 
spännande och fantasifulla 
pianotrion sedan EST”. Visst 
gör gruppen skäl för detta 
omdöme. Den ständigt pågående 
dialogen mellan gruppens 
medlemmar, särskilt bas och 
piano i en musikalisk väv, är 
en stor upplevelse. De är alla 
virtuosa solister. Phronesis har 
turnerat intensivt i Europa och 
Nordamerika samt fått flera 
stora utmärkelser. Gruppen har 
nu sju album utgivna. 
Jasper Høiby, född 1977 i 
Köpenhamn, flyttade till London 
och Royal Academy of Music år 
2000. Han har gjort inspelningar 
och konserter med ett stort antal 
framstående artister,  
bland andra Django Bates,  
Kurt Elling, Mark Lockheart  
och Marius Neset. 
Ivo Neame, född 1981, är även 
saxofonist. Han har studerat 
vid Royal Academy of Music i 
London och tog sin examen 2003. 

I dag är han huvudlärare  
i jazzpiano vid musikhögskolan 
i Leeds. Ivo Neame har uppträtt 
och gjort album med bland  
andra Kenny Wheeler och 
Hermeto Pascoal. 
Anton Eger, född i Norge 
1980, har studerat vid Rytmisk 
Musikkonservatorium  
i Köpenhamn. Han har 
samarbetat med bland andra 
Django Bates (som var hans 
lärare i Köpenhamn), Marius 
Neset och Daniel Heløy 
Davidsen, har engagerats av 
gruppen JazzKamikaze och 
spelat in ett stort antal album.
Phronesis, formed in 2005, 
have released seven albums 
including Parallax (2016) and 
The Behemoth (2017), which 
was recorded in Germany with 
the Frankfurt Radio Big Band. 
There are two chances this 
afternoon to experience the 
Anglo-Scandinavian jazz trio that 
Jazzwise has described as “the 
most exciting and imaginative 
piano trio since EST”..
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Fredag / FridaY 3 aug

13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

magnus lindgren ”stockholm underground”
Magnus Lindgren – flutes 

Special guest: Ida Sand – vocals, piano 

Daniel Karlsson – piano/Rhodes 

Henrik Janson – guitar 

Lars ”Larry D” Danielsson – bass 

Per Lindvall – drums

Jan Håfströms skulptur 
Vem är Mr Walker? står i 
Järnvägsparken nära Stockholms 
central, sju meter hög och härligt 
gäckande. Den finns också på 
omslaget till Magnus Lindgrens 
senaste album, Stockholm 
Underground. Ett gott val. För 
den här gruppen kittlar oss med 
en rejäl dos med funk och groove 
i en bluesig blandning. Flöjten 
som ibland kan ge associationer 
till indisk ormtjusare skapar en 
kontrast till den bakomliggande 
ensemblens kraftfulla puls. 
Man undrar förstås när kobran 
blir synlig! Albumet, som 
gavs ut i september 2017, är 
en hyllning till Herbie Mann 

och den legendariska utgåvan 
Memphis Underground från 
1969. Om denna, en av de största 
succéerna genom tiderna, 
skrev musiktidningen Rolling 
Stone: ”Memphis Underground 
är ett stycke musik-alkemi, en 
underbart komplex kombination 
av Memphis sound och jazzlyrik.” 
Ida Sand ger ett storartat bidrag 
till bandet med sin stilfulla 
stämma, fylld av blues.
Magnus Lindgren, ledamot 
av Musikaliska Akademien och 
mottagare av medaljen Litteris et 
Artibus, är född 1974 i Västerås 
och utbildad vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. 
Hans huvudinstrument är 
saxofon, flöjt och klarinett. 
Albumet Paradise Open, 
2001, tillsammans med 
Radiojazzgruppen blev det stora 
genombrottet och belönades 
med en Grammis. Magnus 
Lindgren har samarbetat länge 

med Nils Landgren och spelat 
med Herbie Hancock, Gregory 
Porter, Marie Fredriksson, Ivan 
Lins, Barbara Hendricks med 
flera stora namn. 2011 gästade 
Magnus Lindgren Ystad Sweden 
Jazz Festival med sin Batucada 
Jazz Quartet och fick ta emot 
publikens jubel.
Ida Sand är född i Stockholm 
och har växt upp i en gediget 
musikalisk familj. 1996, när 
hon var 18 år gammal, flyttade 
hon till Göteborg för att gå på 
Musikhögskolan. Väl tillbaka 
i Stockholm började hon köra 
bakom och musicera med Orup, 
Carola, Lisa Nilsson, Jerry 
Williams med flera artister. 
Soloalbumet Meet Me Round 
Midnight från 2007 fick  
mycket god kritik. 
Magnus Lindgren spelar med 
en skara briljanta musiker med 
tunga meriter.
Magnus Lindgren, a longtime 

member of the Nils Landgren 
Funk Unit, is widely regarded  
as the best jazz flautist in 
Europe. His latest album, 
Stockholm Underground (2017), 
is a homage to Herbie Mann, one 
of the greats of the jazz flute, 
and to his legendary 1969 album 
Memphis Underground. 
Stockholm Underground 
includes eight Magnus Lindgren 
compositions plus Memphis  
soul-jazz treatments of songs 
such as Chain of Fools and  
A Whiter Shade of Pale. One 
of the tracks, Brutal Truth, was 
written by pianist and vocalist 
Ida Sand – the special guest  
for this afternoon’s concert.

Konsert värd/ConCert host

foto gregor hohenbergfoto tIll brönner
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Fredag / FridaY 3 aug

foto fIras muK arKer

15.00 HoS MoRTEn CAFÉ & 20.00 SiRiUSHUSET

trinity
Karl Olandersson – trumpet 

Andreas Hellkvist – Hammond B3 

Ali Djeridi – drums

I den här konserten får vi 
kraftfullt bevisat att även gamla 
slagdängor kan få ett nytt liv. 
Så som Trinity tar sig an det 
enorma biblioteket av välkända 
nummer i The Great American 
Songbook kan man förutsätta 
evigt liv för denna attraktiva 
genre. Förnyelse av gammalt 
känt är formeln. Lyssna gärna 
på hur den melankoliska Misty 
i ett rasande tempo får en helt 
ny framtoning. Spontanitet och 
lekfullhet är omdömen som ofta 
och välförtjänt fälls om bandet. 
En kommentar värd att tillägga är 
tätt och uppfinningsrikt samspel. 
Trion bildades 2005 och har nu 
tre album bakom sig. 
Karl Olandersson är en av 
Sveriges mest efterfrågade 
jazztrumpetare. Han växte 
upp i Hedemora och flyttade 
1997 till Stockholm för studier 
på Kungliga Musikhögskolan. 
Stockholm Jazz Orchestra, 
Stockholm Swing All Stars,  
Karl Olandersson Quartet,  
Klas Lindquist Nonet, Hacke 
Björksten Band är några av de 
ensembler där Karl Olandersson 
är eller har varit engagerad. Han 

har också varit gästsolist i flera 
andra grupper.
Andreas Hellkvist är född 
i Borlänge. 1995 hörde han 
hammondorgel för första gången 
i sitt liv. Han gick då sista året i 
gymnasiet. Det blev kärlek direkt, 
en varaktig sådan.
Ali Djeridi har varit verksam 
professionellt i mer än trettio år 
och spelat med de flesta svenska 
jazzmusiker. Han har studerat  
vid Kungliga Musikhögskolan  
i Stockholm och New School  
i New York.
This Swedish Hammond 
organ–trumpet–drums combo, 
formed in 2005, has released 
three albums. The trio’s 
repertoire is a mix of standards, 
evergreens and their own 
compositions, but whether 
performing soft ballads or hard 
swing, Trinity always create  
an upbeat atmosphere, because, 
as the band members say:  
“We still have a lot of fun  
playing together.”
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Fredag / FridaY 3 aug
14.00 STADSBiBLioTEkET

medi duo “skepp o’hoj”
Emeli Ek – percussion  

Ida Karlsson –  tenor saxophone, 

clarinet, accordion

Ett musikaliskt båtäventyr på 
havets vågade våg! 
Välkommen ombord på de sus- 
och brusälskande sjömännen 
Tages och Ninos båt. I stället för 
roder styrs denna skuta av en 
tenorsaxofons rytm och rörelser. 

Barnen får sjunga och spela 
med. Ålder: 3–5, men alla är 
välkomna!
A singalong adventure at sea 
for 3-5 year-olds, but all ages  
are welcome!

lördag / saturdaY 4 aug
14.00 STADSBiBLioTEkET

alfabetsmysteriet
Elin Wrede – vocals, piano, kazoo, 

percussion 

Josefin Knagg – vocals, piano, 

trumpet 

Per Knagg – vocals, guitar, percussion

En konsert från A till Ö!
En föreställning som bygger 
på den medryckande musiken 
ur ”Fem myror är fler än fyra 
elefanter”. Här bjuds barnen 

in att leka med ord, musik och 
rörelse under ledning av tre 
agerande musikpedagoger. 
Föreställningen tar sig igenom 
alfabetet från A till Ö.
A fun concert for all ages that 
explores the Swedish alphabet!

Konsert värd/
ConCert host

Konsert värd/
ConCert host



Fredag / FridaY 3 aug

foto Kl ara g

foto JennY KornmaCher

20.00 SoLHäLLAn, LÖDERUP

goran kajfeš tropiques
Goran Kajfeš – trumpet,  

Moog synthesizer 

Alexander Zethson – organ, piano, 

Korg MS 20 synthesizer 

Johan Berthling – base 

Johan Holmegard – drums and 

percussion

Proteströrelsen mot dagens 
stressiga klicksamhälle har 
fått en nationalsång. Det enda 
spåret i albumet Tropiques 
vill lotsa lyssnaren till ett mer 
reflekterande tillstånd. Tanken 
är att verket ska leka med vårt 
tidsbegrepp och leda oss in i 
musikalisk trans.  
En variant av hypnojazz. Låter 
det avancerat? Javisst, men det 
blir fullt begripligt när man vågar 
ge sig in i detta märkvärdiga 
musikstycke som har repetitivt 
rytmiska element och hämtar 
inspiration från minimalism, 
tysk electronica, spirituell jazz 
och, inte minst, modern dans. 
Gruppen bildades nämligen 
inför en föreställning med 
danskompaniet Vindhäxor. 
Goran Kajfeš är förutom 
musiker en sällsynt mångsidig 
producent och kompositör.   
Han är även aktiv i och leder 
grupper som Subtropic Arkestra, 
Oddjob, Nacka Forum,  

Fire! Orchestra, Angles 9, 
Pan-Scan Ensemble and Magic 
Spirits Quartet. Han har sitt 
eget skivbolag, Headspin 
Recordings. Goran Kajfeš har 
vunnit Nordiska musikpriset och 
fått flera Grammisutmärkelser. 
Han har medverkat i och lett 
olika konstellationer under 
jazzfestivalerna 2013, 2015  
och 2016. 
Alexander Zethson, Johan 
Berthling och Johan Holmegard 
är ett sammansvetsat team. 
Berthling och Holmegard är 
medlemmar i Subtropic Arkestra 
som framträdde i Ystad 2013.
Tropiques is the latest 
constellation formed by 
trumpeter Goran Kajfeš. The 
quartet’s first album, released 
in 2017, has one 50-minute 
track entitled Enso. They 
draw on influences ranging 
from minimalism and German 
electronica to spiritual jazz  
and modern dance, creating  
a style that could be described 
as hypnojazz.

21.00 kLoSTERkYRkAn

martin tingvall
Martin Tingvall – piano

Ytterligare en ensam pianist i 
serien får vi njuta av denna sena 
timme i klostret. Martin Tingvalls 
toner når oss i en meditativt 
flytande ström. Vi kan luta oss 
tillbaka och bara ta till oss den 
vackert klingande musiken, som 
vågskvalp på en sandstrand. 
Här och var avslöjar han intryck 
av såväl barockmästare som 
1800-talsromantiker, men även 
bluesen får plats. Allt vävs 
samman till ett originellt och 
personligt uttryck. Så får en 
hektisk dag en värdig avslutning. 
Martin Tingvall, som är 
född 1974, utbildade sig vid 
Musikhögskolan i Malmö. Han 
tog sin examen 1999 efter 
studier i jazzpiano, komposition 
och improvisation, också vid 
universitetet i Groningen, 
Nederländerna. Kort därefter 
flyttade Martin Tingvall till 

Hamburg. Sedan dess har 
han arbetat som musiker och 
kompositör inom en rad olika 
genrer med i Tyskland välkända 
artister, bland andra Udo 
Lindenberg, Gunter Gabriel och 
Inga Rumpf. Han bildade Tingvall 
Trio 2003, en konstellation som 
nu har gett ut sju album och blivit 
prisbelönad. 2015 släppte han 
sin andra soloskiva, Distance. 
Martin Tingvall uppträdde 
med sin trio på den första 
jazzfestivalen i Ystad 2010.
A solo concert by Swedish 
pianist Martin Tingvall in the 
special ambience of Ystad 
Abbey. Now based in Germany, 
he has toured extensively with 
his Tingvall Trio and as a solo 
pianist. The trio, formed in 2003, 
played at the first YSJF in 2010 
and have released seven albums. 
Martin’s Tingvall’s second solo 
album, Distance, came out  
in 2015.
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19.00 YSTADS TEATER

Jan lundgren & hans backenroth meet  
ratinger kammerchor & dominikus burghardt

Jan Lundgren – piano 

Hans Backenroth – bass

Ratinger Kammerchor 

Chamber choir with 21 vocalists

Här ett synnerligen fruktbart 
möte mellan två kontrasterande 
genrer. Vackert är det så ögonen 
tåras och infallsrikt med Jan 
Lundgrens och Hans Backenroths 
unika signum. Redan 2007 gjorde 
Jan Lundgren tillsammans med 
Gustaf Sjökvists Kammarkör en 
inspelning som blev albumet 
Magnum Mysterium. Musiken 
var då delvis hämtad från verk  
av renässansmästaren Orlando  
di Lasso och den tidiga 
barockens Claudio Monteverdi. 
Projektet presenterades på den 
första jazzfestivalen i Ystad 
2010. Konserten, som togs emot 

med stor entusiasm, innehöll en 
sofistikerad blandning av stram 
konstmusik återgiven efter 
noter och tämligen lössläppt 
improvisation. Konceptet har  
nu utvecklats med den klassiska 
musikens mästare från 1700-, 
1800- och 1900-talet, såsom 
Albinoni, Bach, Chopin och 
Rachmaninov. Samarbetet 
med Ratinger Kammerchor 
inleddes hösten 2017 och nu blir 
det premiär för det utvidgade 
konceptet. 
Ratinger Kammerchor, under 
ledning av den enastående 
körledaren Dominikus Burghardt, 
har sin hemvist i staden Ratingen 
i närheten av Düsseldorf.  
I repertoaren återfinns pärlor 
som Brahms Requiem och 
Brittens A Ceremony of Carols. 
Flera gånger har vi fått 

njuta av Hans Backenroths 
basspel i Ystad. Han är en av 
Skandinaviens främsta basister 
och har genom åren arbetat med 
många stora artister, till exempel 
Monica Zetterlund, Toots 
Thielemans, Svend Asmussen 
och Kenny Barron. 
Jan Lundgren har vi 
naturligtvis presenterat många 
gånger i jazzprogrammet. Det är 
ingen tillfällighet att just han tar 
sig an de klassiska tonsättarna 
och deras mästerverk. Med en 
enastående målmedvetenhet  
har han letat upp sammanhang 
där den improviserade musiken 
varit betydande.
Pianist Jan Lundgren 
continues his exploration 
of contrasting genres in the 
company of leading Swedish 
bassist Hans Backenroth and 

Ratinger Kammerchor.
Ratinger Kammerchor  
is a leading German chamber 
choir with 21 male and female 
vocalists based in Ratingen  
near Düsseldorf. 
In 2007, Jan Lundgren’s 
collaboration with the Gustaf 
Sjökvist chamber choir, focusing 
on the Renaissance and Baroque 
periods of music, resulted in 
the album Magnum Mysterium. 
His new project with Ratinger 
Kammerchor draws on the 
classical music period and more 
modern works by composers 
such as Albinoni, Bach, Chopin 
and Rachmaninov.

Konsert värd/ConCert host

foto luCa d’agostIno foto danIel nIlsson
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23.00 YSTADS TEATER

avishai cohen with bohuslän big band
Avishai Cohen (IL) – trumpet

Trumpet: 

Lennart Grahn 

Samuel Olsson 

Robin Rydqvist 

Jan Eliasson 

Trombone: 

Niclas Rydh 

Christer Olofsson 

Hanne Småvik 

Ingrid Utne 

Saxophone and woodwind: 

Joakim Rolandsson 

Martin Svanström 

Björn Cedegren 

Mikael Karlsson 

Alberto Pinton 

Rhythm section: 

Stefan Wingefors – piano 

Yasuhito Mori – bass 

Göran Kroon – drums 

Vad är musicerande om 
inte möten? Här, i en av 

jazzfestivalens intressantaste 
konserter, möter en utåtriktad 
orkester, som gärna citerar 
Håkan Hellström med hjälp 
av vokalgruppen Solala, en 
strävsam och allvarsam solist. 
Kontrasterande komponenter. 
Avishai Cohen är en fascinerande 
instrumentalist som utforskar 
sitt inre landskap. Att hitta in  
dit ställer krav på oss lyssnare.  
I en musikalisk labyrint får vi leta 
oss fram. Väl i dess mittpunkt 
blir vi belönade med medaljer 
av ädlaste slag. Vad vore jazzen 
om det inte fanns artister som 
vågade utmana konventionerna? 
Avishai Cohen är född 
1978 i Tel Aviv, Israel, i en 
musikerfamilj. Han började tidigt 
ta trumpetlektioner. Vid tio 
spelade han i ett storband och 
som tonåring turnerade han med 
Israels symfoniorkester. Därefter 
gick han på Berklee College of 

Music i Boston. Nyutexaminerad, 
och efter en hedervärd placering 
i en Thelonious Monk-tävling 
1997, flyttade han till New York. 
Hans första album, med titeln 
The Trumpet Player, kom 2003. 
Det senaste, från 2017, heter 
Cross My Palm With Silver. 
Bohuslän Big Band är ett 
storband som har gästat 
jazzfestivalen flera ganger. 
Bandets spektakulära 
produktioner har tänjt på 
gränserna för vad som är 
möjligt att rymma i ett storband 
och resultaten har lett till en 
musikaliskt häftig mix där 
ingen lämnas oberörd. Här 
ryms energifylld, svängig musik 
som till exempel James Brown 
eller Thad Jones men även det 
återhållsamma och vackra  
i Kurt Weill och Cole Porter.
This evening’s late night 
concert is an exciting musical 

meeting between Israeli 
trumpeter Avishai Cohen and 
Sweden’s Bohuslän Big Band. 
The outstanding 
instrumentalist Avishai Cohen 
was born into a musical family  
in Tel Aviv. Now based in  
New York, his album releases 
include The Trumpet Player 
(2003) and Cross My Palm  
With Silver (2017).
The Bohuslän Big Band is 
well known for the range of 
music it plays – from James 
Brown and Thad Jones to Kurt 
Weill and Cole Porter. The band 
last performed at the festival 
in 2016 with another virtuoso, 
the American tenor saxophonist 
Joe Lovano.

Konsert värd/ConCert host

foto roberto CIfarellI
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Tid 
Time

Plats 
Venue

Artist ordinarie 
Standard

Jazzkort 
Jazz Card

Lustkort Ungdom 
Youth

Barn 
Child

Sida 
Page

onsdag 1 augusti / Wednesday August 1      Dagens Guldsponsor är Sparbanken Skåne / Today’s Gold Sponsor is Sparbanken Skåne

11.00 Per Helsas gård Second Line Jazzband  
“Traditional Jazz from Gothenburg”

275 220 220 140 4

12.30 Österportstorg ”Yazz Parade”with Second Line Jazzband Gratis / Free admission 4

14.30 Ystads Teater Martin Berggren Trio + Miss Sway feat. 
Mårten Lundgren "The Great Swing Era"

350 280 280 175 100 5

17.00 Ystad Arena Cécile McLorin Salvant 400 320 320 200 100 6

20.00 Ystad Arena The Manhattan Transfer 550 440 440 275 100 7

Duo Ystad Arena Cécile McLorin Salvant  
+ The Manhattan Transfer

700 350 100 6,7

22.30 S:ta Maria kyrka Festival-Tornväktare / Fanfare from the  
church tower: Mårten Lundgren 

Gratis / Free admission 4

23.00 S:ta Maria kyrka Merit Hemmingson  
”Folklorious – Alla tiders låtar” 

300 240 240 150 5

Torsdag 2 augusti / Thursday August 2      Dagens Guldsponsor är Region Skåne / Today’s Gold Sponsor is Region Skåne

09.00 Hos Morten Café Jazz frukost/ Jazz Breakfast: Om Lars 
Gullin – en stor svensk jazzmusiker

Gratis / Free admission  
Förboka frukost 60 kr. Prebook breakfast SEK 60.

30

11.00 Per Helsas gård Ellen Andersson Quartet ”Personal 
Standards” 

275 220 220 140 8

13.00 S:ta Maria kyrka Gunnar Eriksson & RilkeEnsemblen 
”Människans dagar – Lars Gullin 90”

350 280 280 175 8

13.00 Ystads konstmuseum Ellen Andrea Wang “Blank Out” 250 200 125 9

15.00 Hos Morten Café John Venkiah "Elevation" 200 160 100 9

17.00 Ystads konstmuseum Ellen Andrea Wang “Blank Out” 250 200 125 9

19.00 Ystads Teater Youn Sun Nah Quintet 400 320 200 100 10

21.00 Klosterkyrkan Omer Klein 275 220 220 140 12

23.00 Ystads Teater Monty Alexander ”Legend in Jazz” 425 340 210 100 11

24.00 Marinan Jam session: Sven Erik Lundeqvist Trio Gratis/Free admission 12

konsert / concerts

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

Fånga känslan
Välkommen till oss på stranden

Spapaket från 1810kr / person
Beställ på www.ysb.se

500

Sparbanken 
Skåne  
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Tid 
Time

Plats 
Venue

Artist ordinarie 
Standard

Jazzkort 
Jazz Card

Lustkort Ungdom 
Youth

Barn 
Child

Sida 
Page

Fredag 3 augusti / Friday August 3

09.00 Hos Morten Café Jazz frukost/ Jazz Breakfast with  
Jan Lundgren and Camilla Ahlgren

Gratis / Free admission  
Förboka frukost 60 kr. Prebook breakfast SEK 60.

30

11.00 Per Helsas gård Jan Sigurd All Stars  
"Me, Myself & Mose"

275 220 220 140 14

13.00 Ystad Saltsjöbad Magnus Lindgren  
"Stockholm Underground"

375 300 300 190 15

13.00 Ystads konstmuseum Phronesis 275 220 220 140 14

14.00 Stadsbiblioteket JazzKidz: Medi Duo "Skepp O´hoj" Gratis/ Free admission 16

15.00 Hos Morten Café Trinity 250 200 125 16

17.00 Ystads konstmuseum Phronesis 275 220 220 140 14

19.00 Ystads Teater Jan Lundgren & Hans Backenroth meet 
Ratinger Kammerchor & Dominikus 
Burghardt

425 340 210 100 18

20.00 Solhällan,Löderup Goran Kajfeš Tropiques 350 280 175 17

20.00 Siriushuset Trinity 250 200 125 16

21.00 Klosterkyrkan Martin Tingvall 300 240 240 150 17

23.00 Ystads Teater Avishai Cohen with Bohuslän Big Band 400 320 200 100 19

24.00 Marinan Jam session: Sven Erik Lundeqvist Trio Gratis/Free admission 12

Lördag 4 augusti / Saturday August 4

11.00 Per Helsas gård Trudy Kerr Quartet with special guest  
Jukka Perko "Sing a Song of Paul Desmond"

275 220 220 140 24

13.00 Ystad Saltsjöbad Elin Larsson "Crossing Borders" 300 240 240 150 25

14.00 Stadsbiblioteket JazzKidz: Alfabetsmysteriet Gratis/ Free admission 16

15.00 Hos Morten Café Christian Bekmulin Quartett 200 160 100 24

17.00 Ystads Teater Wolfgang Haffner Band "Kind of Spain" 350 280 280 175 100 26

20.00 Ystads Teater Andreas Schaerer Band  
& A Novel of Anomaly

350 280 280 175 100 28

20.00 Solhällan, Löderup Anna-Mia Barwe  
"Jazz from the Deep Deep South of Sweden" 

250 200 125 26

21.30 Scala Sisters of Invention 200 160 100 27

21.30 Klosterkyrkan The Sammy Rimington International Band  
"A Tribute to the New Orleans Legends"

300 240 240 150 27

23.00 Ystads Teater Paolo Fresu Devil Quartet "Carpe Diem" 425 340 210 100 29

24.00 Marinan Jam session: Sven Erik Lundeqvist Trio Gratis/Free admission 12

Tid 
Time

Plats 
Venue

Artist ordinarie 
Standard

Jazzkort 
Jazz Card

Lustkort Ungdom 
Youth

Barn 
Child

Sida 
Page

Söndag 5 augusti / Sunday August 5      Dagens Guldsponsor är Ystads kommun / Today’s Gold Sponsor is Ystad Municipality

05.20 Ales stenar Nils Petter Molvaer 200 160 160 100 32

10.00 Grändens mat Jazz frukost / Jazz Breakfast  
with Paolo Fresu

Gratis / Free admission  
Förboka frukost 70 kr. Prebook breakfast SEK 70.

30

11.00 Per Helsas gård Claire Martin feat. Jim Mullen 
"Celebrating the Music of 

325 260 260 160 33

13.00 Ystad Saltsjöbad Bill Evans/Ulf Wakenius Band 350 280 280 175 34

15.00 Hos Morten Café Almaz Yebio Twist’n’Shout ”Notebook” 250 200 125 33

16.00 Solhällan, Löderup Filip Jers with Monday Night Big Band 350 280 160 35

17.00 Ystads Teater Lizz Wright "Grace" 425 340 210 100 36

20.00 Ystad Arena Nils Landgren & Jan Lundgren  
with friends 

500 400 400 250 100 37

konsert / concerts bilJetter / tickets

köp biljett på: 
www.ystadjazz.se 
www.ystadsteater.se 
Ystads Turistbyrå 
0411–57 76 81
Under festivalen kan man också 
köpa biljetter på Ystads Teater till 
samtliga konserter. Återstående 
biljetter säljs vid respektive 
konsert. Antalet platser är 
begränsat på flera scener, förköp 
rekommenderas.
Barn De flesta konserter är gratis 
för barn t o m 14 år i målsmans 
sällskap. På Ystads Teater och 
Ystad Arena krävs en barnbiljett 
för 100 kr.
Ungdomar 15-25 år erhåller 
ca 50 % rabatt på ordinarie 
biljettpris.
Lustkort Innehavare får köpa 
max 2 bilj/konsert till begränsat 
antal biljetter och konserter. Kortet 
uppvisas vid entrén.

Jazzkort ger 20 % rabatt på 
en biljett till samtliga konserter. 
Kortet kostar 250 kr och skall 
uppvisas vid entrén. Kan köpas vid 
respektive konsert samt på Ystads 
Turistbyrå och Ystads Teater.
Golden Card ger tillträde till 
samtliga konserter på bästa plats. 
Man får välja plats på teatern. 
Kostnad 6 000 kr. Beställs på 
ticket@ystadjazz.se
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. Beställs på 
ticket@ystadjazz.se
Sparbanken Skånes 
kunder som betalar med 
Sparbanken Skånes betal- eller 
kreditkort erhåller rabatt på 
konserter på Ystad Arena. Kort 
uppvisas vid entrén.

Buy tickets via: 
www.ystadjazz.se 
www.ystadsteater.se 
Ystad Tourist Office 
+46 411-57 76 81.
During the festival, tickets for all 
concerts can also be purchased 
from the Ystads Teater box office. 
Remaining tickets are sold at each 
venue. Limited seating at many 
venues, 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 and Ystad Arena, a child 
ticket at 100 SEK is required.
Youth (15-25 years-old) receive 
a 50 % discount on the standard 
ticket price.
Lustkort holders may purchase 
a maximum of 2 tickets/concert to 
limited tickets and concerts. The 
Lustkort is to be shown on entry. 

Jazz Card gives you a 20 % 
discount on one ticket to every 
concert. Price: SEK 250. To be 
shown on entry. Available at each 
venue, Ystad Tourist Office and 
Ystads Teater.
Golden Card provides you with 
entry to all concerts and the best 
seating. You choose your seat at 
Ystads Teater.  
Price SEK 6 000. 
Order from ticket@ystadjazz.se
Blue Card provides you 
with entry to all concerts, not 
guaranteeing 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
Sparbanken Skåne’s 
customers paying with a 
Sparbanken Skåne debit or 
credit card receive a discount on 
concerts at Ystad Arena.

Alla våra sidor är på din sida

Allt om Ystad Sweden Jazzfestival

www.ystadsall
ehanda.se

350

Sparbanken 
Skåne  

Wes Montgomery”



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 värdefulla 
inventarier hör en unik samling 
kulisser, vilka 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.

 
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.

 
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 sports and 
leisure facility with a swimming pool, 
bowling alley and sports arena was 
opened in 2016. 

1500 seats.

 

9 biograFteatern scala

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

130 onumrerade sittplatser.

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

130 unnumbered seats.

 
10 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 inomhus.

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  
held indoors.

konsertplatser / Venues 2018
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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.

 
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.

200 onumerade sittplatser.

Klostret is one of the most well-
preserved medieval monasteries 
in Sweden. The monastery church 
“klosterkyrkan” is part of the 
Franciscan monastery “Klostret” 
founded in Ystad in the 1200s. 
Today, the monastery consists of the 
monastery church and one remaining 
wing, which houses Ystad’s cultural 
history museum.

200 unnumbered seats.

 
11 marinan

Segelgatan 11

Restaurang Marinan Ystad I gäst-
hamnen är festivalens jam session 
spelplats! Det var väldigt populärt 
förra året – fullsatt tre kvällar i rad. 
Marinan – en restaurang med en 
mysig interiör 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! Marinan 
is a restaurant that offers a cosy 
interior, but you can also enjoy 
meals outdoors on the terrace, 
overlooking the beach.

 
12 ales stenar

Kåseberga

På Kåsehuvud ovanför hamnen 
i det gamla fiskeläget Kåseberga 
tronar Nordens största bevarade 
skeppssättning, Ales stenar. Det 
fascinerande monumentet består 
idag av 59 resta stenblock placerade  
i en gigantisk skeppsform.

On a headland overlooking the 
sea above the fishing village of 
Kåseberga, is one of Sweden’s most 
enigmatic sights, Ales Stenar. This 
mystical monument – a stone ship 
consisting of 59 massive boulders – 
is one of southern Sweden’s biggest 
tourist attractions.

Ystad–Ales Stenar 17 km.

 
13 solhällan

Parkgatan 5, Löderup

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

250 sittplatser.

Solhällan 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 concerts 
are presented in cooperation with 
Folk å Rock.

250 seats.

Ystad–Löderup 20 km.

 
14 siriushuset

Stora Norregatan 20

Gustaf Hagerman byggde huset 
1832 till handelshus som kan ha 
varit Sveriges första varuhus.
Under tidigt 1800-tal var smuggling 
en omfattande näring utefter den 
skånska kusten och därför fick  
huset fullt av lönnutrymmen och  
en källare dit hemliga trappor ledde. 
Siriusorden, som instiftades i Ystad 
1906, tog över byggnaden och har  
här sin svenska storloge. 

150 onumrerade sittplaster.

The House of Sirius, built in 1832, 
was a trading house during a period 
of widespread smuggling via Skåne’s 
coast and has many secret spaces.  
It is the home of The Sirius Order, 
which was founded in Ystad in 1906.

150 unnumbered seats.

konsertplatser / Venues 2018
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lördag / saturdaY 4 aug

11.00  PER HELSAS GÅRD

trudy kerr Quartet  
with special guest Jukka perko  
”sing a song of paul desmond”
Trudy Kerr (AU/UK) – vocals 

Jukka Perko (FI) – alto sax 

Tom Cawley (UK) – piano 

Geoff Gascoyne (UK) – bass 

Sebastian de Krom (NL) – drums

I många år har Trudy Kerr 
beundrat altsaxofonisten Paul 
Desmonds spel. Hans ton är ren 
och klar och hans spel melodiskt 
med en känsla för mellanrummen 
och historieberättandet. 
Hans lyriska solon hyllas med 
texter (vocalese) och Trudy 
Kerrs tolkningar är enkla men 
hjärtknipande. Här får hon 
hjälp av Jukka Perko för att 
understryka det autentiska 
Desmondsoundet. 
Trudy Kerr föddes i Australien 
och kom till England 1990. 
Hon hade redan som 17-åring 
framträtt i Brisbane och senare 
turnerat i östra Australien och 
Fjärran Östern. I London fortsatte 
hon sin sångkarriär, studerade 
vid Guildhall School of Music och 
fick sitt stora genombrott 1995 
på Ronnie Scott’s Jazz Club. 
Trudy Kerr har nu en gedigen 
samling egna album, bland 
andra Déjà Vu från 2007 där 
Jan Lundgren medverkar. Hon 
betraktas som en av de främsta 
jazzvokalisterna i Storbritannien.   

Jukka Perko inledde sin 
karriär 1986 på finska Pori Jazz, 
jazzfestivalen i Björneborg, 
endast 18 år gammal. Direkt 
efter festivalen fick han ett 
tvåårigt engagemang hos Dizzy 
Gillespie och sedan dess har 
karriären fortsatt spikrakt uppåt. 
Han har varit solist i flera olika 
genrer, bland annat gjort ett 
album med psalmer tillsammans 
med Lahtis symfoniorkester. 
Jukka Perko spelar i Ystad  
för tredje gången. 
Tom Cawley, Geoff Gascoyne 
(make till Trudy Kerr) och 
Sebastian de Krom är musiker 
med långa meritlistor.
One of the UK’s leading 
vocalists, Trudy Kerr, and her 
quartet are joined by Finnish 
saxophonist Jukka Perko to 
celebrate the music of American 
alto saxophonist Paul Desmond, 
who composed the classic 
jazz song Take Five. Trudy Kerr 
has been an admirer of Paul 
Desmond for many years and the 
concert will showcase his work 
with the Dave Brubeck Quartet.

15.00 HoS MoRTEn CAFÉ

christian bekmulin Quartett
Christian Bekmulin (DE) – guitar  

Stefan Abel (DE) – saxophone  

Lutz Krajenski (DE) – Hammond organ 

Nathan Ott (DE) – drums

Det blir snudd på nostalgisk 
hänförelse när Christian 
Bekmulin Quartett står på 
scenen på denna intima 
innergård. Femtiotalsjazzen står  
i fokus i en energifylld konsert. Vi 
får uppleva ett härligt dynamiskt 
och kraftfullt framträdande, inte 
minst genom Christian Bekmulins 
fascination för  
Wes Montgomery. 
Christian Bekmulin 
Quartett är en ensemble i 
två generationer. Christian 
Bekmulin själv studerar vid 
musikhögskolan i Hamburg 
och Nathan Ott har en färsk 
masterexamen från samma 
lärosäte. Stefan Abel och Lutz 
Krajenski är äldre etablerade 
musiker med lång erfarenhet från 

den tyska jazzscenen. Gruppen 
levererar en säregen och 
högkvalitativ ljudbild där gitarren 
möter hammondorgeln. Lyssna 
i tillbakalutat läge, ta in allt och 
dröm er åter till femtiotalet.  
Det blir fint och vackert.
Christian Bekmulin’s quartet 
plays new interpretations of 
1950s jazz, reflecting the German 
guitarist’s fascination with 
guitar great, Wes Montgomery. 
Expect an afternoon concert 
with dynamic interplay between 
band members who span two 
generations. Christian Bekmulin 
and Nathan Ott are just starting 
their musical careers, whereas 
Stefan Abel and Lutz Krajenski 
are long established performers 
on the German jazz scene.
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13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

elin larsson ”crossing borders”
Elin Larsson – saxophone 

Tini Thomsen (DE) – baritone saxophone 

Susana Santos Silva (PT) – trumpet 

Lisa Stick (DE) – trombone  

Fanny Gunnarsson – piano 

Ida Hvid (DK) – bass 

Anne Paceo (FR) – drums

En konstellation av 
sju orkestermusiker med 
solistkapacitet har skapats  
för just denna festival. När man 
lyssnar på musikerna var för sig 
– avtryck finns det gott om – slås 
man av den stora spännvidden. 
I gruppen finns uttryck för 
avantgarde, vackra ballader, 
enkla visor, kraftfull och ösig 
musik. Musikerna förekommer  
i såväl små som stora ensembler 
och alla gör tydliga och 
intressanta insatser.  
Det här blir spännande!

Elin Larsson anses vara en av 
den svenska jazzscenens mest 
expressiva och intressanta 
saxofonister. Hon har vunnit 
flera utmärkelser, bland andra 
Lars Gullin-priset 2013. Förutom 
den egna kvintetten Elin Larsson 
Group hörs hon med flera andra,  
t ex Fire! Orchestra och  
Jazz Baltica All Star Big Band. 
Tini Thomsen är även 
kompositör och passerar gärna 
gränser såväl musikaliskt 
som geografiskt. Hon är 
frilansmusiker i Tyskland 
och Nederländerna i olika 
sammanhang och har ett eget 
band som heter MaxSax.
Susana Santos Silva, bosatt 
i Porto, Portugal, är också 
kompositör och har de senaste 
åren uppmärksammats som 
en kommande stjärna inom 

samtida jazz och improviserad 
musik. Hon spelade i Ystad 2015 
och hyllades i jazzmagasinet 
DownBeat.
Lisa Stick bor i Hamburg 
och är frilansmusiker. Hon 
är huvudsakligen inriktad på 
storband men har även egna 
band: en trio, tysk-svensk-
finska kvintetten Flickstick och 
Hamburgbaserade gruppen  
Lisa Stick 7tett. 
Fanny Gunnarsson är 
kompositör och bor i Malmö. Hon 
har bandet Fanny Gunnarsson 
Quartet och har spelat med bland 
andra Nils Landgren och Lina 
Nyberg. Med sin musik, och med 
albumutgivning, tillhör hon den 
nya generationen i Jazzsverige.  
Ida Hvid är utbildad vid Rytmisk 
Musikkonservatorium  
i Köpenhamn och är frilansande 

musiker. Hon förekommer  
i ett flertal jazzgrupper, från 
storband till trio och duo, och  
har prisbelönats för sin musik. 
Anne Paceo är en eftersökt och 
prisbelönad ackompanjatör som 
spelat sedan 19-årsåldern. Nu 
har hon framträtt i 44 länder och 
spelat med bland andra Rhoda 
Scott och Michel Legrand.  
En rad kritikerrosade album  
finns i hennes bagage.
A constellation of young, 
talented European jazz soloists 
brought together for a unique 
concert at YSJF 2018. This 
septet, featuring leading 
Swedish saxophonist Elin 
Larsson, will bring together 
influences from the frontiers  
of modern jazz.
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17.00 YSTADS TEATER

wolfgang haffner band 
”kind of spain”

Wolfgang Haffner (DE) – drums  

Christopher Dell (DE) – vibraphone 

Frank Chastenier (DE) – piano/

keyboards 

Christian Diener (DE) – bass

Albumet Kind of Spain gavs 
ut i augusti 2017. Det har stark 
anknytning till den spanska 
musiktraditionen och speglar 
också hur denna tradition 
tolkats av andra. Chick Corea 
har till exempel bidragit med 
kompositionen Spain. Albumet är 
enastående och eftermiddagens 
konsert kommer garanterat att 
bjuda på en stark upplevelse. 
Förflyttningen till Iberiska 
halvön sker vid första tonen. 
Kompositioner som Recuerdos 
de la Alhambra och Concierto 
de Aranjuez ges nya, spännande 
tolkningar som letar sig in  
i hjärtat. Kom och njut av denna 
högklassiga konsert.
Wolfgang Haffner är född 1965 
i Wunsiedel i Tyskland. Hans 
far var kyrkomusiker och själv 
började han studera piano-  
och trumspel redan vid  
6 års ålder. Vid 18 års ålder blev 
Wolfgang Haffner engagerad 
av den mycket framstående och 

innovative trombonisten Albert 
Mangelsdorff i hans band. Sedan 
dess har Wolfgang Haffner 
skaffat sig en imponerande 
meritlista. Bland de grupper och 
artister han samarbetat med 
återfinns Chaka Khan,  
Pat Metheny, bröderna Brecker, 
Bugge Wesseltoft, Manhattan 
Transfer, Esbjörn Svensson,  
Jan Lundgren, Nils Landgren 
och Lars Danielsson. Med fler än 
400 album där han medverkar 
ses Wolfgang Haffner som den 
främste trumslagaren i Tyskland 
och är flerfaldigt prisbelönad.
Wolfgang Haffner, regarded 
as Germany’s top jazz drummer, 
is also in demand for rock, pop 
and hip-hop recordings. He has 
played with everyone from Pat 
Metheny, the Brecker Brothers, 
Manhattan Transfer and Esbjörn 
Svensson to Chaka Khan and 
Nightmares on Wax.
This afternoon’s concert 
draws from his latest album Kind 
of Spain (2017), which combines 
jazz and the passionate music of 
the Iberian peninsula. 
Wolfgang Haffner will also 
play in the festival’s grand finale 
concert (see page 37).

20.00 SoLHäLLAn, LÖDERUP

anna-mia barwe “Jazz from the 
deep deep south of sweden”

Anna-Mia Barwe – vocals 

Kiki Desplat (FR/SE) – cornet  

Mattias Carlson – tenor sax, clarinet 

Sven Erik Lundeqvist – piano  

David Andersson – bass 

Hannes Olbers – drums

Vilken härlig kombination: 
en underbar sångerska, en av 
de främsta kornettisterna i den 
klassiska genren, en utmärkt 
saxofonist och en riktig mästare 
på piano samt basist och 
trummis som tillhör de bästa  
som går att uppbringa i denna 
del av världen. Allt tillsammans 
med en vacker, omväxlande 
repertoar. Musiken bygger till 
en del på The Great American 
Songbook men innehåller även 
svensk originalmusik. Vi får 
dessutom höra en och annan 
standard översatt till skånska. 
Det blir en konsert för njutare 
av vackert framförd jazz som 
dessutom svänger så det är  
svårt att sitta still.
Anna-Mia Barwe har med 
framgång berikat den skånska 
jazzscenen. Med bland annat de 
två albumen Jazz po skånska och 
De’ e’ tjarrlek! – jazz po skånska 
tvåu har jazzpoesin lyfts till nya 
nivåer. Totalt har hon nu ett  
tiotal album i bagaget. 
Kiki Desplat har tillfört den 
svenska jazzscenen hetta och 

klass. På den parisiska är hon 
redan känd som en av de bästa. 
Mattias Carlson föddes i 
Norrköping 1972. Han har sysslat 
med musik sedan sexårsåldern 
och undervisar i träblås på  
Hörby kulturskola. 
Sven Erik Lundeqvist är navet i 
en mängd orkestrar i Malmö och 
välkänd i Ystad. Han behärskar 
med teknik, känsla och närvaro 
till fullo allt från traditionell 
swing till hard bop och ballader.
David Andersson och  
Hannes Olbers levererar ett 
komp av yppersta klass.
Konserten presenteras  
i samarbete med Folk å Rock.
Vocalist Anna-Mia Barwe 
presents a unique combination 
of classic American jazz ballads 
and jazz delivered in the local 
southern ”skånsk” dialect –  
all backed  by some of the very 
best jazz musicians in Malmö.  
An evening of jazz that swings 
way down south at Solhällan – 
and there’s room to dance.  
The concert at Solhällan  
is presented in cooperation  
with Folk å Rock.
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21.30 kLoSTERkYRkAn

the sammy rimington 
international band “a tribute 
to the new orleans legends”
Sammy Rimington (UK) – clarinet, 

saxophone, flute, vocals 

Philippe de  Smet (BE) – trombone 

Emile van Pelt (NL) – piano  

Wouter Nouwens (NL) – banjo, guitar 

Gregory Boyd (US/DK) – drums, 

vocals

Sammy Rimington är ett 
välbekant namn för dem som 
gillar New Orleans-musik. Han 
har gjort en lång rad konserter 
runt om i landet och spelat 
med flera svenska jazzmusiker 
i sin ensemble genom åren, 
bland andra Lars Ivar Edegran 
och Sven Ståhlberg. Att spela 
på jazzfestivalen är dessutom 
som att komma hem för Sammy 
Rimington: hustrun Louise 
kommer från Ystad. Denna 
internationella ensemble 
representerar det kanske 
allra bästa i genren. Sammy 
Rimington var länge medlem  
i Chris Barber Band och har gjort 
över trehundra inspelningar.  
Han har uppträtt med Henry 
”Red” Allen, Jim Robinson,  
”Kid” Thomas Valentine,  
Thomas Jefferson, John Lewis, 
Trummy Young för att nämna 
några få av många och blev tidigt 
inspirerad av George Lewis och 
Captain John Handy. Sammy 
Rimington har varit professionellt 
verksam sedan 1960.

Philippe de Smet är en ledande 
trombonist i New Orleans-stilen. 
Han har varit aktiv sedan 1970. 
Inspirerad av Edward ”Kid” 
Ory och Jim Robinson har han 
gjort många inspelningar med 
framstående New Orleans-
musiker och framträder 
regelbundet med  
Sammy Rimington.
Emile van Pelt är musiker  
i New Orleans-stil, inspirerad 
av legendarer som ”Sweet 
Emma” Barrett, Dr. John och Ray 
Charles. Han har varit medlem  
i nederländska La Vida band i  
25 år och är ordinarie pianist  
med Sammy Rimingtons band. 
Wouter Nouwens och 
Gregory Boyd är båda 
framstående representanter  
för genren och ordinarie 
medlemmar i bandet.
Sammy Rimington, one of 
the leading exponents of New 
Orleans revival jazz, has been 
playing professionally since 
1960. He was originally inspired 
by the music of George Lewis 
and Captain John Handy, which 
will feature in this evening’s 
concert along with compositions 
from other New Orleans legends 
such as Jim Robinson, Dave 
Williams, Louis Nelson, ”Kid” 
Thomas Valentine, James ”Sing” 
Miller and Paul Barbarin.

21.30 SCALA

sisters of invention
Karolina Almgren – saxophone 

Malin Almgren – drums

En spännande upplevelse 
väntar oss på den klassiska 
biografen, en lämplig plats för 
intima konserter som denna. 
Duon Sisters of Invention 
gör skäl för namnet med en 
uppfinningsrik repertoar fylld 
av överraskningar. Karolina och 
Malin Almgren medverkade på 
jazzfestivalen 2017 i gruppen 
Karolina Almgren Projekt. 
Publiken njöt oreserverat.
Systrarna Karolina och 
Malin Almgren började i tidig 
ålder spela och skriva musik 
tillsammans. Bandnamnet Sisters 
of Invention uppkom när de 12 år 
gamla började spela in sin musik 
i föräldrahemmets källare. Våren 
2013 släppte de debutalbumet 
Om & om igen. 2015 kom album 
nummer två, Navigating. Sedan 
den första turnén med Bohuslän 
Big Band 2015 har de spelat runt 
om i landet. De representerade 
även Sverige i tävlingen 

Euroradio Jazz Competition 2016 
och blev Best Group. Musiken 
beskrivs som modern, men inte 
svårlyssnad. Den är innovativ, 
nyfiken, spännande och blickar 
framåt. Vid sidan om Sisters of 
Invention arbetar både Malin 
Almgren och Karolina Almgren 
som frilansande musiker 
och kompositörer i Göteborg 
respektive Malmö. Sisters of 
Invention har samarbetat med 
en rad svenska framstående 
artister, till exempel Nils 
Landgren, Rigmor Gustafsson, 
Ida Sand och Jonas Kullhammar.
Sisters of Invention is a 
Swedish duo featuring Karolina 
and Malin Almgren. The sisters 
have become known for their 
inventive, modern repertoire 
since releasing their first album 
in 2013. They play in many other 
constellations as a duo or solo 
musicians and have performed 
with leading Swedish artists 
such as Nils Landgren and 
Rigmor Gustafsson.
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lördag / saturdaY 4 aug

20.00 YSTADS TEATER

andreas schaerer & a novel of anomaly
Andreas Schaerer (CH) – vocals  

& mouth percussion 

Luciano Biondini  (IT) – accordion 

Kalle Kalima (FI/DE) – guitar 

Lucas Niggli (CH) –drums

Världsmusik, kan det vara en 
beskrivning av denna udda och 
märkligt förtjusande ensembles 
musik? Den är i sanning svår 
att definiera, ena stunden är 
den ett rytmiskt myller som 
påminner om afrikansk folklore 
för att i nästa hysa en antydan 
till finsk tango. Kontrasterna 
binds ihop av Andreas Schaerers 
stämma, som tycks komma från 
en okänd punkt i rummet. Han 
tänjer och använder hela sitt 
omfångsrika register från ett 
klagande till utrop av extatisk 
lyster. Sedan använder han sina 
resurser för att åstadkomma 
akrobatiskt rytmiska accenter – 
oefterhärmligt. Efter en vacker 
balladinledning uppstår plötsligt 
kontrapunktisk duett med 
ensamt dragspel  

i slingrande figurer. Det är 
andlöst spännande. Konsertens 
rubrik är bandets namn.  
Det senaste albumet kom i 
februari i år.
Andreas Schaerer föddes i 
Schweiz 1976. Han växte upp 
i kantonen Valais och flyttade 
så småningom till Bern. I sin 
ungdom experimenterade 
han med bandspelare för att 
åstadkomma kompositioner 
såsom Duo för symaskin och 
munspel. Senare tog han plats 
i ett punkband som gitarrist. 
Efter två långvariga exkursioner 
i Syd- och Centralamerika 
inledde han sångstudier vid 
Konstuniversitetet i Bern. 
Efter examen grundade han 
2007 Jazzwerkstatt Bern. 
Andreas Schaerer är en mycket 
efterfrågad artist och behärskar 
många sångtekniker från talsång 
till operakoloratur. Han har bland 
annat samarbetat med Bobby 
McFerrin och Michael Wollny 
samt turnerat över stora delar av 

världen. Han leder nu en grupp 
kallad Hildegard Lernt Fliegen 
som vunnit pris i Schweiz.  
Luciano Biondini är född 1971 
och använder sitt dragspel 
både till jazz och folkmusik. Han 
medverkar i dussinet album och 
är även kompositör. Luciano 
Biondini är rikligt prisbelönad och 
har samarbetat med bland andra 
Enrico Rava.
Kalle Kalima föddes 1973  
i Helsingfors. Han har utbildning 
från Sibeliusakademin  
i Helsingfors och Hanns Eisler-
konservatoriet i Berlin. Han har 
bland annat samarbetat med 
trumpetaren Tomasz Stanko 
och kompositören Simon 
Stockhausen.
Lucas Niggli föddes 1968  
i Kamerun. Sex år gammal 
flyttade familjen till Schweiz. 
Slagverk har varit hans stora 
intresse sedan barndomen. Han 
har medverkat i ett sextiotal 
album och turnerat över världen.
Andreas Schaerer is a singer 

who has attracted considerable 
attention on the international 
music scene for the sheer 
breadth of his vocal talent. 
The Swiss vocal artist 
switches seamlessly between 
styles – from songster to crooner 
and scatter – and explores  
a wide spectrum of techniques 
including raw “sprechgesang” 
(an expressionist style between 
singing and speaking) and beat-
boxing right through to elaborate 
operatic coloratura. He can  
also imitate a whole range  
of instruments. 
Andreas Schaerer performs 
in a number of constellations 
including tonight’s band, A Novel 
of Anomaly, which released  
an album of the same name 
earlier this year.

Konsert värd/ConCert host
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lördag / saturdaY 4 aug

23.00 YSTADS TEATER

paolo Fresu devil Quartet ”carpe diem”
Paolo Fresu (IT) – trumpet, flügelhorn 

Bebo Ferra (IT) – guitar 

Luca Bulgarelli (IT) – bass 

Stefano Bagnoli (IT) – drums

Med Stefano Campus geniala 
teckningar presenterar Paolo 
Fresu Devil Quartet sitt senaste 
album Carpe Diem. På blad efter 
blad strömmar bilder från dagen 
ut. Ett fönster med utsikt, en 
macchinetta, dagen tar form 
under hans stift. Musiken som 
en eftertänksam monolog får 
en sagolik lyster och drömmen 
om meningen med dagen blir 
verklighet. Se videoklippet på 
Youtube. Paolo Fresu Devil 
Quartet, ett av Paolo Fresus 
många projekt, har funnits  
i tolv år och producerat album 
såsom Stanley Music! och 
Desertico. Repertoaren spänner 
över ett brett musikaliskt fält. 

Vad sägs om titlarna Ballata per 
Rimbaud, Secret Love och Human 
Requiem? Visst blir man nyfiken? 
Lika fantasieggande titlar finns 
i de tidigare albumen, som vi 
kommer att få smakprov på.  
En ytterst intressant  
konsert utlovas.
Paolo Fresu känner vi från 
flera framträdanden i Ystad, 
inte minst två konserter med 
Mare Nostrum. Återbesöket är 
välkommet. Han är en sällsynt 
produktiv och konstnärligt 
mångfasetterad musiker och 
kompositör. Det är bara att 
hålla med Buenos Aires Herald 
som skriver: ”Fresu är en av de 
musiker som från tid till annan 
påminner oss om varför jazz är så 
speciell och unik.” Den italienske 
jazzmusikern, född 1961 på 
Sardinien, har ett stort antal 
album bakom sig och leder flera 

grupper. Han har tagit emot en 
mängd utmärkelser.
Bebo Ferra är i likhet med Paolo 
Fresu född på Sardinien. Han 
hör till Italiens mest betydande 
jazzgitarrister. Bland de många 
artister han uppträtt med kan 
nämnas Alex Foster, Enrico Rava 
och Enrico Pieranunzi. 
Luca Bulgarelli föddes 
i Abruzzo 1972. Han har 
samarbetat med bland andra 
Enrico Pieranunzi, Enrico Rava, 
Fabrizio Bosso och Toots 
Thielemans. Luca Bulgarelli 
ersätter ordinarie basist Paolino 
Dalla Porta vid denna konsert.
Stefano Bagnoli var 15 år när 
han inledde sin musikaliska 
karriär 1978. Han har under 
åren samarbetat med flera 
världsberömda jazzmusiker,  
som Clark Terry, Tom Harrell,  
Joe Lovano och Randy Brecker.

One of the world’s leading 
trumpeters, Paolo Fresu, is 
bringing his Devil Quartet back  
to the festival – they played at 
the first YSJF in 2010.  
The Paolo Fresu Devil Quartet, 
which has been playing together 
since 2006, will be playing 
material mainly from their latest 
album, the totally acoustic 
project Carpe Diem (2018). 
Italian trumpeter Paolo Fresu 
has appeared on more than 
350 albums since the 1980s 
and performs in a range of 
constellations including Mare 
Nostrum with Richard Galliano 
and Jan Lundgren.  
Paolo Fresu will also play in 
the festival’s grand finale concert 
(see page 37).

foto roberto CIfarellI
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news / eVents

Årets hedersgäst är pianisten 
Monty Alexander. Se sidan 11.

This year’s guest of honour is 
pianist Monty Alexander.  
See page 11.

konFerencier / compere 

anne lundberg 
– publikens guide 
till jazzen
Tv-profilen Anne Lundberg, 
som var jazzambassadör i 
Ystad 2012, återvänder till vår 
stora glädje denna sommar 
för ett specialuppdrag under 
jazzfestivalen. Samtliga 
konserter på Ystads Teater 
och Ystad Arena kommer att 
presenteras av den folkkära 
programledaren som tre gånger 
vunnit tv-priset Kristallen. Hon 
har lett flera populära program 
i SVT och har varit långköraren 
Antikrundans programledare 
sedan 2001.

Anne Lundberg, the popular 
Swedish television presenter, 
has been a good friend of the 
festival over the years and was  
a YSJF ambassador in 2012.  
She will be the compere for 
concerts at Ystads Teater  
and Ystad Arena. 

JAzzFRUkoST/ 

JAzz BREAkFAST 2 AUG

09.00 HoS MoRTEn CAFÉ

lars gullin – en stor 
svensk jazzmusiker

En presentation av 
barytonsaxofonisten, 
kompositören och arrangören 
Lars Gullin som i år skulle ha fyllt 
90 år. Presentatören Jan Bruér 
ger oss också en introduktion till 

hyllningskonserten på Per Helsas 
gård samma förmiddag. 
A presentation on the Swedish 
jazz legend, Lars Gullin  
(in Swedish).

JAzzFRUkoST/ 

JAzz BREAkFAST 3 AUG

09.00 HoS MoRTEn CAFÉ

dramatik vs 
komposition/ 
drama vs 
composition

Camilla Ahlgren skriver 
ruggiga och spännande 
kriminalhistorier såsom Bron och 
Jan Lundgren finstämd, känslorik 
och högst personlig musik.  
Har de något gemensamt?
Vad driver ett manus? Kan 
en musiker få ”tangentkramp”? 
Inspiration? Improvisation?

Möt två världsartister 
inom olika genrer under 
ledning av Sune Johannesson, 
kulturredaktör på Ystads 
Allehanda. 
Jazz pianist Jan Lundgren 
and Bron scriptwriter Camilla 
Ahlgren meet to discuss the 
contrasts and similarities of  
their creative lives.

JAzzFRUkoST/ 

JAzz BREAkFAST 5 AUG

10.00 GRänDEnS MAT, 

PER HELSAS GÅRD

paolo Fresu – 
jazzmotorn i italien/ 
a driving force 
in italian jazz

Magnus Nygren, chefredaktör 
Orkesterjournalen, intervjuar 
Paolo Fresu, grundaren av Time 
in Jazz-festivalen på Sardinien, 
som inspirerade Jan Lundgren  
till att grunda YSJF. Paolo är ordf. 
för Italienska Jazzfederationen 

som knyter samman musiker, 
agenter, festivaler, klubbar, 
fotografer m.fl. 
Jazz trumpeter Paolo Fresu 
talks about his festival in 
Sardinia, Time in Jazz, and  
the Italian jazz scene.

foto roberto CIfarellI

foto l ars grönwall

årets hedersgäst / guest oF honour 2018

foto  
hollIs KIng
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ambassadörer / ambassadors 2018 

Jazzkonstnär / Jazz artist 2018

angelica wiik
Angelica Wiik tillhör 
konstnärsfamiljen  
Öjemark Wiik från Stockholm 
och Hudiksvall. Angelicas 
konst är färgstark, lustfylld och 
sensuell, gärna med kvinnor 
och musik i motiven. Lika 
starkt som hennes måleri, är 
hennes sociala engagemang 
och stöd till ungdomar. Hon 
är också aktiv i många olika 

djurrättsorganisationer. Angelica 
målar jazzens liv i rosenrött på 
nätter och tidiga morgnar, oftast 
till skön jazz och annan musik. 
This year’s jazz artist is 
Angelica Wiik. She is known 
for the intense colours of 
her paintings and her strong 
comittment in a range of  
social issues.
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efva attling
Efva Attling tillhör Sveriges 
främsta internationella designer 
och formgivare. Redan som 
16-årig silversmedslärling 
upptäcktes Efva av Eileen 
Ford och plötslig var hon 
internationell modell i världens 
stora modemetropoler. Efter 
modellkarriären startade  
Efva Attling bandet X-models och 
gjorde musik som vi fortfarande 
går och nynnar på. Sedan 1996 
skapar Efva Attling smycken 
i silver, guld, diamanter och 
ädelstenar som säljs över hela 

världen. Lägg därtill formgivning 
för Orrefors, Grammispriset, 
Polar Music Prize och  
mycket mer!
En sann jazzambassadör,  
som spelar enbart jazz i sina 
butiker världen över!
Efva Attling is one of Sweden’s 
leading international designers. 
Her jewellery designs in silver, 
gold and precious stones are  
sold all over the world.

camilla ahlgren
En av svenska tv-seriers 
stora doldisar! Den sympatiska 
och ödmjuka manusförfattaren 
och dramaturgen Camilla 
Ahlgren ligger bakom de 
mest ruskiga och spännande 
svenska kriminalserierna såsom 
Bron, Morden i Sandhamn 
och Gåsmamman men även 
långköraren Rederiet. 
Mästerverket Bron, som hon 
skrivit tillsammans med Hans 
Rosenfeldt har erövrat världen 
och blivit en riktig nagelbitare i 
fler än 180 länder!

Tänk om alla miljontals 
tv-tittare skulle veta, att de 
här spännande intrigerna 
skapas i den lilla pittoreska byn 
Snårestad strax väster om Ystad 
där hon nu sitter tillsammans 
med sin man och skriver nya 
spännande manus.
Scriptwriter Camilla Ahlgren, 
who lives in the village of 
Snårestad near Ystad, co-wrote 
the hugely successful TV series, 
Bron (The Bridge), which has 
been sold to over 180 countries.

på gallery m1
Under festivalveckan ställer 
Angelica Wiik ut på Gallery M1 
på Hotell Continental du Sud. 
Utställningen pågår 28/7-6/8.
This year’s jazz artist  
Angela Wiik has an exhibition at 
Gallery M1 at Hotell Continental 
du Sud during the jazz festival.  
The exhibition runs from 28 July 
to 6 August.

utställning / eXhibition



söndag / sundaY 5 aug

05.20 ALES STEnAR, kÅSEBERGA

nils petter molvaer
Nils Petter Molvaer (NO) – trumpet 

and electronica

I denna gryningskonsert 
vid mytomspunna Ales 
stenar slås reveljen av Nils 
Petter Molvaer. Så får den 
forntida skeppssättningen 
besök från norska fjordar och 
Hardangervidda en förtrollad 
morgon i soluppgången på 
branten mot Östersjön. Här har 
vi en trumpetare som förmår 
väcka vår slumrande fantasi. 
Människorna på Kåsehuvud 
kommer till oss som dansande 
skuggor. Vi rycks med i en 
svävande långdans som 
slingrar sig mellan och runt 

de 59 stenarna. I dans, toner 
och närvaro hyllar vi Sveriges 
största och bäst bevarade 
skeppssättning. En hälsning  
från järnåldern i Skandinavien.
Nils Petter Molvaer, född 
1960, är inte bara musiker utan 
också kompositör och producent. 
Han betraktas som en pionjär 
inom så kallad future jazz, en 
genre som fogar ihop jazz med 
elektronisk musik. Nils Petter 
Molvaer har släppt nio album och 
hans debut Khmer sålde mer än 
en kvarts miljon exemplar.
Stunning landscape, an 
enigmatic monument and 
a creator of fascinating 
soundscapes – YSJF presents 

a unique musical experience at 
dawn. This sunrise solo concert 
at one of Scandinavia’s most 
mysterious places features 
musical explorer Nils Petter 
Molvaer. 
Ales Stenar – 59 massive 
boulders located high on a 
headland overlooking the Baltic 
– is Sweden’s largest stone 
ship formation and has the most 
beautiful of settings.   
Norwegian jazz trumpeter 
Nils Petter Molvaer is a pioneer 
of future jazz, a genre that mixes 
multiple music styles including 
jazz and electronica. His first 
album Khmer (1998) sold over 
250,000 copies. His latest album 

Nordub (2018) is a collaboration 
with reggae legends Sly & 
Robbie. He is an improviser who 
is always experimenting – even 
as the sun comes up on  
a summer morning.

eFter konserten / 
aFter the concert

Förhandsboka en tidig frukost 
Prebook an early breakfast at 
Kåseberga Café & Bistro, 
Kåsessons Café & Lanthandel 
or Hamnkiosken i Kåseberga.

Konsert värd/
ConCert host
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söndag / sundaY 5 aug

11.00 PER HELSAS GÅRD

claire martin feat. Jim mullen 
”celebrating the music 
of wes montgomery”
Claire Martin (UK) – vocals 

Jim Mullen (UK) – guitar 

Magnus Hjorth – piano 

Thomas Ovesen (DK) – bass 

Kristian Leth (DK) – drums

Wes Montgomery var endast 
45 år gammal vid sin död 1968. 
Han intar en särställning bland 
jazzens främsta gitarrister. Under 
sitt korta liv hann han med ett 
stort antal skivinspelningar och 
har därigenom utövat betydande 
inflytande på efterföljande 
gitarrister. Claire Martin med 
Jim Mullen hyllar i denna konsert 
en enastående livsgärning 
med bland annat klassiska 
Montgomerykompositioner  
som Full House, Road Song  
och Bumpin’. 
Claire Martin har sju gånger 
vunnit pris i British Jazz Awards, 
några av många utmärkelser. 
I trettio år har hon varit en 
uppburen artist, ända sedan 
debuten som 21-åring på 
legendariska Ronnie Scott’s  
Jazz Club i London. Hon gästade 
Ystad senast 2012.
Jim Mullen föddes i Glasgow 
1945. Han är flerfaldigt 
prisbelönad och har spelat in 
närmare trettio album varav fler 

än hälften som ledare.  
Jim Mullens teknik påminner om 
Wes Montgomerys såtillvida att 
han tar strängarna med tummen 
utan plektron. 
Magnus Hjorth, Thomas 
Ovesen och Kristian Leth  
är välkända för festivalpubliken. 
De levererar ett känsligt 
ackompanjemang av  
bästa märke.
Two award-winning jazz 
musicians from the UK, singer 
Claire Martin and guitarist  
Jim Mullen, celebrate the music 
of perhaps the most iconic 
guitarist in jazz history, Wes 
Montgomery, to mark the 50th 
anniversary of his death. The 
concert will feature classic 
Montgomery compositions such 
as Full House, Road Song and 
Bumpin’ plus well-known songs 
from his repertoire including 
Willow Weep for Me, If You 
Could See Me Now and Goin’  
Out of My Head.

15.00 HoS MoRTEn CAFÉ

almaz Yebio twist’n’shout 
”notebook”

Almaz Yebio – vocals 

Karl-Martin Almqvist – tenor sax 

Mattias Hjorth – bass 

Peter Nilsson – drums

Almaz Yebio Twist’n’Shout 
bildades 1996. Gruppen har gjort 
en lång paus, sedan år 2000, men 
är nu samlad igen och inriktar sig 
på eget material och låtar som 
stått emot tidens tand. Albumet 
Notebook spelades in i januari 
2017 och innehåller fina spår 
som Leonard Bernsteins Some 
Other Time och Hellsingska, en 
omtumlande samling av Lennart 
Hellsings associationsrika och 
absurda poesi. Almaz Yebios 
fint modulerade röst omsluts 
av tenorsaxens och basens 
slingor. Det är underbart vackert. 
Koreografin fulländas i Faltando 
um Pedaço. Det är finsmakarnas 
eftermiddag på Gåsegränd. 
Välkomna!
Almaz Yebio har, efter studier 
vid Musikhögskolan i Malmö, 
arbetat som frilansande 
sångerska, körarrangör och 
körledare. Hon har uppträtt med 
Arne Domnérus, Peter Jöback, 
Jacob Karlzon, Lill Lindfors, Ola 
Salo, Helen Sjöholm och Stevie 
Wonder, för att nämna några. 
Karl-Martin Almqvist har 

studerat vid Musikhögskolan  
 Malmö och Mannes College  
of Music  i New York. Som solist 
har Karl-Martin Almqvist spelat 
med bland andra Norrbotten 
Big Band, Rigmor Gustafsson, 
Stockholm Jazz Orchestra,  
Nils Landgren Funk Unit och 
Jacob Karlzon. Han har spelat  
in fem album i eget namn. 
Mattias Hjorth har spelat med 
bland andra Bobo Stenson, Jan 
Lundgren, Svante Thuresson, 
Lina Nyberg och Dave Liebman. 
Peter Nilsson är en av Sveriges 
mest anlitade trumslagare. Han 
har spelat med bland andra Tim 
Hagans, David Liebman, Marilyn 
Mazur och Joakim Milder.
Almaz Yebio Twist’n’Shout 
first played together over 20 
years ago, touring extensively 
in Sweden between 1996 and 
2000. They reformed in 2016 and 
recorded an album, Notebook 
(2017). Second time around, 
Almaz Yebio Twist’n’Shout are 
still interpreting evergreens, but 
there’s a greater focus on their 
own original music.
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söndag / sundaY 5 aug

13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

bill evans/ulf wakenius band
Bill Evans (US) – tenor and 

soprano sax 

Ulf Wakenius – guitar 

Per Mathisen (NO) – bass 

Keith Carlock (US) – drums

Mästarmöte på ”Saltan” 
– nu får havet dra tillbaka 
sina vågor, lägga sig platt och 
erkänna sig besegrat. Ty två av 
världens främsta jazzmusiker 
på sina respektive instrument 
går ihop och bygger ointagliga 
vågbrytare. Lyssnar man på var 
och en av dem inser man snabbt 
att kombinationen kommer att 
slå gnistor. Bill Evans gör sin 
första konsert i Ystad medan 
Ulf Wakenius gästat festivalen 
tidigare, senast 2016.
Bill Evans debuterade på den 
internationella musikscenen, 

22 år gammal, med Miles Davis i 
samband med dennes comeback 
i början av 1980-talet. Bill Evans 
gjorde de följande åren sex 
album med Davis. Engagemanget 
ledde till samarbeten med 
bland andra John McLaughlin, 
Herbie Hancock – och Mick 
Jagger! Med 24 soloalbum och 
återkommande samarbeten 
och turnéer, har han fortsatt 
utveckla en spännande skara 
av äventyrliga musikaliska 
konstellationer. Bill Evans är 
en pionjär bland bandledare. 
I senaste albumet från 2016, 
Rise Above, bjöd han in några 
av sina favoritsångare, bland 
andra Gregg Allman, som dog 
förra året. 
Ulf Wakenius, född 1958, hade 
mellan 1997 och 2007 en av de 

mest prestigefyllda positionerna 
i jazzvärlden som gitarrist  
i Oscar Peterson Quartet. Han 
betraktar själv denna period som 
krönet i sin karriär. Under tidigt 
1980-tal gjorde hans duo Guitars 
Unlimited, med Peter Almqvist, 
stor succé i Skandinavien 
med en topp i samband med 
Eurovisionfestivalen 1985, som 
sågs av 600 miljoner människor. 
Därefter inledde Wakenius 
ett långvarigt och extremt 
framgångsrikt samarbete med 
Niels-Henning Ørsted Pedersen. 
Med Ray Brown gav Ulf ut två 
album som toppade amerikanska 
jazzlistor. Nu, sedan några år 
turnerar han med Youn Sun Nah 
och uppträder ofta med  
Jan Lundgren.

Saxophonist Bill Evans and 
guitarist Ulf Wakenius are world-
class musicians whose careers 
have been heavily influenced by 
performing with 20th century 
jazz legends. 
Bill Evans made his debut on 
the international music scene in 
the 1980s with Miles Davis and 
they went on to make six albums 
together. Miles Davis stated: 
“Bill is one of the greatest 
musicians I’ve come upon.” 
Ulf Wakenius was guitarist in 
the quartet of Oscar Peterson for 
almost 11 years, until Peterson’s 
death in 2007. Oscar Peterson 
publicly described Ulf Wakenius 
as one of the greatest guitarists 
alive in the world today.

foto lennart sJöberg
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16.00 SoLHäLLAn, LÖDERUP

Filip Jers with  
monday night big band

Filip Jers – harmonica 

Saxophone:  

Håkan Caesar 

Ulf Holmström 

Pernille Bévort 

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: 

Sven Erik Lundeqvist – piano 

Jan Karlsson – bass 

Karsten Bagge – drums

0411-137 00 • bokning@hotellcontinental.se

När jazzen tar över Ystad är Continental du Sud en 
naturlig samlingspunkt. I år kan du även uppleva 
årets jazzkonstnär, Angelica Wiik, i vårt galleri 
från 28:e juli till 6:e augusti.

Vi ger dig som har jazzbiljett eller festivalpass  
20% rabatt på mat och 10% på konstverken.

Jazz, jazzkonst & jazzmat
20%

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

Filip Jers och Monday 
Night Big Band, en 
oslagbar kombination, 
kommer igen i år efter 
succén förra sommaren 
på Solhällan. En favorit 
i repris och kanske 
också inledningen på 
en tradition? En unik 
munspelare spänner 
sitt spel mot ett drivet 
storband och bjuder 
dessutom på humoristiska 
kommentarer. Det slår 
gnistor om Filip Jers och 
Monday Night Big Band! 
Som virtuos med stort 

internationellt genomslag 
har Filip Jers medverkat 
till att munspelet tagit 
plats i finrummen. Han 
har uppträtt med en 
imponerande samling 
musiker ur svensk jazzelit 
och turnerat över stora 
delar av världen. 
Monday Night Big Band 
är kanske främst känt för 
sina tolkningar av Thad 
Jones kompositioner och 
arrangemang. Bandet 
startades 1988 av Jörgen 
Nilsson. Numera ger 
Monday Night Big Band 

konserter på Malmö Live 
en gång i månaden. 
Konserten presenteras 
i samarbete med 
Folk o Rock.
Filip Jers and the 
Monday Night Big Band 
proved a great musical 
combination at last year’s 
festival. Now the Swedish 
harmonica virtuoso and 
one of Sweden’s leading 
jazz ensembles are back at 
Solhällan for the sequel. 
The concert is presented 
in cooperation with  
Folk o Rock.
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söndag / sundaY 5 aug

17.00 YSTADS TEATER

lizz wright ”grace”
Lizz Wright (US) – vocals 

Martin Kolarides (US) – guitar 

Bobby Sparks (US) – keyboards 

Nicholas D’Amato (US) – bass 

Brannen Temple (US) – drums

Det är svårt att motstå  
Lizz Wrights utstrålning – och 
varför skulle man ens försöka? 
Hennes mörka alt har en 
”groove” som tillsammans med 
en gospeltränad stil utgör en 
kraftfull enhet. När hon växlar 
till ballad får rösten en annan, 
mer intim ton som tar sig in i 
hjärtetrakten. Ytterligare en 
variant är den berättande texten 
i andra låtar. Här får vi ta del av 
en saklig föredragshållare. Det 

tar inte slut där, utan Lizz Wright 
förfogar över ytterligare stilar. 
Den som lyssnar på henne får 
uppleva känsloyttringar i tvära 
kast. Man undrar: Vad väntar oss 
bakom nästa hörn eller när en ny 
dörr öppnas? Det är intressant 
– och aldrig enformigt. En stor 
artist med tydlig och klar diktion 
– varje stavelse får sin beskärda 
del av uppmärksamhet. 
Lizz Wright föddes i Hahira, 
en liten stad i Georgia. Pappan 
var präst och mamman kantor 
i deras kyrka. Lizz började 
tidigt spela piano och sjunga 
gospel. Hon fick samtidigt upp 
intresset för jazz och blues. 
Så tog hon sig till Georgia 

State University i Atlanta för 
sångstudier. År 2000 anslöt 
hon sig till en vokalkvartett i 
Atlanta, In the Spirit. Hennes 
första album Salt kom ut 2003 
och uppmärksammades som 
nummer två på Billboard Top 
Contemporary Jazz Chart där 
hennes följande album tog första 
platsen. Bra start! Nu har Lizz 
Wright gett ut sex album i eget 
namn. Grace, också namnet på 
denna konsert, kom 2017. På 
ytterligare tio finns hon med 
som gäst. Lizz Wright betraktas 
som en av de stora amerikanska 
sångerskorna med ett mycket 
omfattande turnéprogram. 
Översvallande recensioner följer 

hennes framträdanden.
Lizz Wright is regarded as one 
of the leading jazz vocalists of 
her generation. She was brought 
up in Georgia, USA, and takes 
inspiration from gospel and the 
diverse music traditions of the 
American South. 
Her voice was described  
by The New York Times as:  
“a smooth, dark alto possessed 
of qualities you might associate 
with barrel-aged bourbon  
or butter-soft leather.”

Konsert värd/ConCert host

foto Jesse KIt t
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Nils Landgren – trombone, vocals 

Jan Lundgren – piano 

Funk unit: 

Jonas Wall – sax, flute 

Andy Pfeiler – guitar 

Petter Bergander – keyboards 

Magnum Coltrane Price – bass, 

vocals 

Robert Ikiz – drums 

Jan lundgren trio: 

Mattias Svensson – bass 

Zoltan Csörsz – drums 

special guests: 

Paolo Fresu (IT) – trumpet, flugelhorn 

Wolfgang Haffner (DE) – drums 

Jukka Perko (FI) – alto sax

Musica Vitae: 

Dorota Siuda – violin 

Mårten Sundén – violin 

Matthijs Van Gestel – violin 

Henrik Gårsjö – violin 

Vladimir Iourtchik – violin 

Marco Mazzeo – violin 

Erika Sävström Engman – violin 

Edith Westerholm Kiendl – violin 

Daniel Eklund – viola 

Jenny Augustinsson – viola 

Marie Ring – viola 

Daniel Tengberg – cello 

Anders Aldéng – cello 

Joel Larssong – bass

Konsert värd/ConCert host

foto thron ullberg foto martIn magntorn foto alex ander mahmoud

Plats på scen för en grandios 
samling artister i festivalens 
grand finale. Nils Landgren  
Funk Unit, Jan Lundgren Trio och 
Musica Vitae sammanstrålar 
med tre av Europas främsta 
jazzmusiker, Paolo Fresu, 
Wolfgang Haffner och Jukka 
Perko, i en musikalisk kavalkad 
av sällan hört slag. Det blir en 
genreöverskridande resa där 
musik från olika håll får möjlighet 

att interagera med jazzen.
Nils Landgren Funk Unit 
samlades första gången 1992. 
Gruppen har vid det här laget 
producerat och släppt tio 
album. Funk Unit har turnerat 
över hela världen med sin 
åtråvärda funky och groove-
färgade variant av jazz. Senaste 
utgåvan, Unbreakable, kom 2017 
tillsammans med gitarristen  
Ray Parker Jr.

Nils Landgren är en intressant 
personlighet som har minst två 
musikaliska själar. Med Funk 
Unit visar han sin maskulina, 
distinkta och obevekligt mustiga 
sida. Men det finns även en 
vek och melankolisk, påtagligt 
känslig Nils Landgren. Denna 
sida har visat sig i en rad album 
med ballader som The Moon och 
Sentimental Journey. 
Jan Lundgrens egen ensemble, 
Jan Lundgren Trio med 
basisten Mattias Svensson 
och numera Zoltan Csörsz, fick 
sitt genombrott med skivan 
Swedish Standards, som också 
vann Orkesterjournalens pris 
Gyllene skivan 1997. Trions 
karriär präglas av ett stort antal 
bejublade framträdanden och  
ett flertal album.
Musica Vitae är orkestern 
som tar livets musik till 
lyssnaren. Med elegant stringens 
hanterar de femton stråkarna 
konstmusikens alla världar. Här 
ryms barock och romantik likväl 
som modernism och samtida 

musik. Även musik från andra 
genrer får plats. 2017 svarade 
Musica Vitae för musiken vid 
årets Nobelbankett. 
Paolo Fresu, Wolfgang 
Haffner och Jukka Perko 
framträder lördagen den  
4 augusti. Se deras respektive 
konsertpresentationer.
Nils Landgren and Jan 
Lundgren have assembled a 
fantastic line up for this year’s 
grand finale concert. Featuring 
in the exciting mix of musical 
genres this evening are: the  
Nils Landgren Funk Unit, the Jan 
Lundgren Trio, the 15-member 
string ensemble Musica Vitae 
plus three of Europe’s best jazz 
musicians, Italian trumpeter 
Paolo Fresu, German drummer 
Wolfgang Haffner and Finnish 
saxophonist Jukka Perko.

20.00 YSTAD AREnA

nils landgren & Jan lundgren with friends
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YazzFestiValens Vänner 2018 / Yazz FestiVal Friends 2018

Stort tack till alla Yazzfestivalens vänner, som bidrar till att  
utveckla festivalen! Ert stöd är av mycket stor betydelse och en  
viktig uppskattning för alla som arbetar ideellt hela året för att  
göra en högklassig och internationell äkta jazzfestival.

A big thank you to all our Yazz Festival 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 present a high-quality, international festival.

 1 Astrid Banek Hamburg
 2 Ivo Banek Hamburg
 3 Ingbritt Henriksson Ystad
 4 Erland Lundin Ystad
 5 Lars Lindhoff Ystad
 6 Eva Evander Ystad
 7 Anders Evander Ystad
 8 Marianne Rylander Kalmar
 9 Owe Rylander Kalmar
 10 Andreas Rylander Kalmar
 11 Gunilla Lilius Beddingestrand
 12 Lars Norén Beddingestrand
 13 Bo Lönnerblad Svarte
 14 Susanne Keyser Ystad
 15 Roland Keyser Ystad
 16 Mattias Geigant Borås
 17 Dahn-Ola Olsson Ystad
 18 Lennart Persson Karlshamn
 19 Tony Leo Ystad
 20 Jan Backenroth Skövde
 21 Gunnel Backenroth Stockholm
 22 Itta Kuula Johnson Ystad
 23 Bo Johnson Ystad
 24 Marie Johansson Abbekås
 25 Mats Johansson Abbekås

 26 Mats Berntsson Karlshamn
 27 Lennart Kjellander Ystad
 28 Birgitta Ferlin Loftshammar
 29 Roland Ferlin Loftshammar
 30 Leif-Åke Falk Stockholm
 31 Anders Kroon Malmö
 32 Henrik Plantin Ystad
 33 Rigmor Gyllin Milstam Malmö
 34 Thomas Milstam Malmö
 35 Christina Giovanos Järfälla
 36 Helene Coene Bryssel
 37 Nils Magnus Lilja Bryssel
 38 Rune Jalmsell Ystad
 39 Olof Arvidsson Ystad
 40 Leif Holmner Jönköping
 41 Gunilla Lagergren Svarte
 42 Bo Lagergren Svarte
 43 Viveka Asplund Västerås
 44 Lennart Asplund Västerås
 45 Rita Rohlin Ystad
 46 Firma Rita Rohlin Ystad
 47 Tord Alfredsson Svedala
 48 Anselm Bladh Karlshamn
 49 Ove Lundgren Ronneby
 50 Thomas Heinrich Ystad

 51 Benthe Zehler Ystad
 52 Suzanne Wramnert Ystad
 53 Lars Wramnert Ystad
 54 Monica Brandström Floda
 55 Bo Gertsson Malmö
 56 Ulla Gertsson Malmö
 57 Edna Hinnerson Krageholm
 58 Bo Hinnerson Krageholm
 59 Bibben Fagerström Sandared
 60 Lena Lantz Ystad
 61 Thomas Lantz Ystad
 62 Birgitta Cestrone Nyman Ystad
 63 Allan Waktmar Ystad
 64 Ulrika Nielsen Ystad
 65 Ronny Nielsen Ystad
 66 Lena Rodoni Abbekås
 67 Knut Kroon Abbekås
 68 Torvald Höjerback Lund
 69 Göran Gruvstedt Ystad
 70 Birgitta Halldén Åkersberga
 71 Jerker Halldén Åkersberga
 72 Ingrid Bourne Ystad
 73 Cecilia Höglund Nevsten Skanör
 74 Gunnar Nevsten Skanör

Bli Yazzfestivalvän!
Så här blir du Yazzfestivalvän: Anmäl dig genom att betala 
750 kr till BG 229-8438 och ange Ystad Sweden Jazz Festival 
som betalningsmottagare. Uppge namn (som vi publicerar bland 
Yazzfestivalens vänner), bostadsort och e-postadress (eller 
postadress) samt telefonnummer.

Become a Yazz Festival Friend
In Sweden: Pay SEK 750 into bank giro 229-8438; state Ystad 
Sweden Jazz Festival as payment recipient; state your name (which 
will be published in the Yazz Festival Friends list), town or city, email 
address or postal address and telephone number.
From abroad, please email info@ystadjazz.se for information on 
the conditions that apply for your country.

Musik under  
stjärnorna
i Brantevik
www.jazzbrantevik.se

2018 4/7 Sonja Aldén & Dan Hylander 
Förband: Josephine Jazzband

11/7 Mikael Wiehe 
Förband: Pipps Blue Six

18/7 Gunhild Carling 
Förband: The Hittills

25/7 Cajsa Stina Åkerström & Jack Vreeswijk 
Förband: Pipps Blue Six

1/8 Pernilla Andersson & Janne Schaffer 
Förband: Bluesperience

Branteviks 
idrottsplats 
kl. 18.00
Insläpp från 
kl. 17.00

Jazz under stjärnorna Brantevik
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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

Region Skåne

Musik i Syd

Musikverket

Yazzfestivalens vänner

Ystads kommun

huVudsponsor 
main sponsor

Sparbanksstiftelsen  
Färs o Frosta/ 
Sparbanken Skåne

Ystads Allehanda

Ystads kommun

guldsponsor  
gold sponsor
Radio Active 103,9

Ystad Saltsjöbad

silVersponsor 
silVer sponsor

Angelica Wiik

Exakta

Helsinkifrostbites

HP Holding

Lundgrens Bil

Michelsens Bil

Otto Olssons Bil

Ystad Sövestadsbygden

bronssponsor 
bronze sponsor
Contentus

Gigantprint

Hos Morten Café

ICA Kvantum

Jakobsson & Söderström

Mr Gourmet

Restaurang Marinan

Folk o Rock

Thage

Ystads konstmuseum

Yazz FestiValens FöretagsVän 
Yazz FestiVal companY Friend
Aye Studios

Citygruppen

Continental du Sud

Gallery M1

Ingelstorps  
Handelsträdgård

Krukmakaren i Ystad

Kåseberga Fisk

Ystads Köpmannaförening

Länsförsäkringar i Ystad

Maria Liliegren

PUA

Roslins Cykel

Sydsegel

Ystads Turistbyrå

Ystad-Tryck

Bli Yazzfestivalens Företagsvän!
Företag kan stödja festivalen som Företagsvän för 3 000 kr eller 
tjänster för motsvarande kostnad. Företagets namn presenteras på 
ystadjazz.se och i anslutning till konserter på Ystads Teater. Särskilda 
sponsorpaket för Guld, Silver och Bronssponsorer. Vill du veta mer? 
Maila till info@ystadjazz.se så kontaktar vi dig.

Become a Yazz Festival Company Friend!
Companies can support the festival by becoming Yazz Festival 
Company Friends for SEK 3 000 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. For 
further information, email: info@ystadjazz.se and we will contact you.

Du kan förverkliga 
drömmar!
Välj en bank som 
gör skillnad.

 
Läs mer om hur vi gör skillnad på 
sparbankenskane.se/tillsammans

Ystad Sweden Jazz Festival genomförs 
med stöd från Sparbanksstiftelsen 

Färs & Frosta, ägare till Sparbanken 
Skåne. Som Nyckelkund eller Private 

Banking-kund i Sparbanken Skåne har du 
rabatt på biljetter till dubbelkonserten med 

The Manhattan Transfer och Cécile McLorin 
Salvant 1 augusti, 500 kr/biljett (ordinarie pris 

700 kr) samt till Nils Landgren & Jan Lundgren with 
friends  5 augusti, 350 kr/biljett (ord.pris 500 kr). 

Biljettlänken hittar du i din internetbank. Mycket nöje!

församling
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CÉCIle 
mClorIn 
salvant

Youn sun nah

nIls 
petter 
molvaer

the 
manhattan 
transfer

bIll evans

andreas 
sChaerer

lIZZ wrIght

montY alexander 

Årets hedersgäst

guest of honour 
2018


