A R T I S T: ED N A H INN ER SO N

YSTAD SWEDEN JAZZ FESTIVAL 5 ÅR!

YSTAD SWEDEN JAZZ FESTIVAL CELEBRATES 5 YEARS!

KONSERT / CONCERTS

Tid
Time

Plats
Venue

Artist

Ordinarie
Standard

Jazzkort
Jazz Card

Ungdom
Youth
16-25

Anm
Notes

12.00

StortorgetRådhusparken

Jazzparad med Gunhild Carling och Carling Big Band

Ingen entré
Free event

13.00

Rådhusparken

JazzKidz Carling Big Band ”För JazzKidz och stora människor”

200

150

100

d)

14.30

Ystads Teater

”Women in Jazz – Melodies and Memories” with Birgit Lindberg &
Monica Dominique

200

150

100

d)

18.30

Ystads Teater

Lily Dahab ”Huellas” + support act We Float

340

225

170

22.00

S:ta Maria kyrka

Inblåsning av festivalen/A fanfare from the church tower
Performed by Nicole Johänntgen

22.45

Ystads hamn

Listen For Heights – an audiovisualizer by RUSCONI and Sardine Sauvage

200

150

100

11.00

Per Helsas gård

Isabella Lundgren & Carl Bagge Trio

220

165

110

13.00

S:ta Maria kyrka

Anders Ekdahl Seven Piece Band with Eva Ekdahl Chamber Choir
“Duke Ellington Sacred Concert”

260

195

130

14.00

Rådhusparken

JazzKidz ”Kickan och Kocken” med Gitte Pålsson

180

135

90

15.00

Hos Morten Café

Ava “Thoughts from Västerbotten”

180

135

90

16.45

Ystads Teater

Marilyn Mazur´s Celestial Circle

320

240

160

18.30

Scala

Björn Ingelstam Quartet

180

135

90

20.00

Ystads Teater

Joshua Redman Quartet

420

315

210

a)

23.00

Ystads Teater

Charles Lloyd New Quartet

480

360

240

a)

00.00

Bryggeriet

Jam session: Sven-Erik Lundeqvist Trio & Hanna Söderqvist

10.00

Krukmakarens gård

JazzKidz Medi Duo ”Hej Tittut”

120

90

60

11.00

Per Helsas gård

Kristin Korb Trio ”What´s Your Story?”

260

195

130

13.00

Rådhusparken

Hannes Olbers Trio feat. Håkan Broström

180

135

90

d)

15.00

Ystads konstmuseum

Rémi Panossian Trio feat. Nicole Johänntgen & Nicolas Gardel

180

135

90

d)

16.30

Ystad Saltsjöbad

Diane Schuur
“Celebrates the music of Stan Getz and Frank Sinatra”

340

255

170

18.30

Hos Morten Café

Ida Karlsson Quartet ”Circles”

180

135

90

20.00

Ystads Teater

Abdullah Ibrahim ”Senzo”

420

315

210

23.00

Ystads Teater

The John Scofield Überjam Band

460

345

230

00.00

Bryggeriet

Jam session: Sven-Erik Lundeqvist Trio & Hanna Söderqvist

Onsdag 30 juli
Wednesday 30 July

Ingen entré
Free event
d)

Torsdag 31 juli
Thursday 31 July

d)

a)

Fredag 1 aug
Friday 1 Aug

a)

Vid köp av biljetter till konserterna kl 20 och 23 erhålles gästbiljett till konserten kl 16.45
Buy a ticket to both evening concerts at 20.00 & 23.00 and you will receive a guest ticket to the concert at 16.45.

b)

Vid köp av biljetter till konserterna kl 19.30 och 23 erhålles gästbiljett till konserten kl 16.15
Buy a ticket to both evening concerts at 19.30 & 23.00 and you will receive a guest ticket to the concert at 16.15.

c)

Pågatåget EXTRA STOPP vid Marsvinsholms station. Dit: från Malmö C avg 14.08 ank 14.48, från Ystad avg 14.32 ank14.39. Tillbaka: till Malmö avg 18.10 ank 18.50, till Ystad avg 18.20 ank 18.27.
Local train EXTRA STOP at Marsvinsholm’s station. There: from Malmö C dep 14.08 arr 14.48, from Ystad dep 14.32 arr 14.39. Back: to Malmö dep 18.10 arr 18.50, to Ystad dep 18.20 arr 18.27.

d)

Innehavare av Lustkort får köpa max 2 bilj till Jazzkort-pris.
Lustkort holders may buy max 2 tickets at the Jazz Card price.
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Alla priser är i SEK.
All prices in SEK.

KONSERT / CONCERTS

Tid
Time

Plats
Venue

Artist

Ordinarie
Standard

Jazzkort
Jazz Card

Ungdom
Youth
16-25

11.00

Per Helsas gård

13.00

Anm
Notes

Swedish Statesmen Jazz Group ”Down Memory Lane”

260

195

130

Rådhusparken

Hannah Svensson & Filip Jers with XL Big Band “Standards and More”

200

150

100

d)

14.00

Ystads konstmuseum

Christophe Girard & Anthony Caillet ”Smoking Mouse”

180

135

90

d)

15:00

Ystad Saltsjöbad

Cristina Branco ”Idealist”

340

255

170

15.30

MarsvinsholmsTeatern

JazzKidz ”Emil, Pippi, Karlsson & Co” Georg Riedel, Sarah Riedel,
Jens Lindvall och Örjan Fahlström med Bohuslän Big Band

200

150

100

16.45

Hos Morten Café

Anna Pauline Jazz Quartet
”Something old, something new, something borrowed, something blue”

180

135

90

18.30

Scala

John Venkiah Trio ”Things Change”

180

135

90

20.00

Ystads Teater

Jan Lundgren invites Grégoire Maret, Jesper Lundgaard, Alex Riel

440

330

220

23.00

Ystads Teater

Enrico Rava Quintet feat. Gianluca Petrella ”Tribe”

380

285

190

00.00

Bryggeriet

Jam session: Sven-Erik Lundeqvist Trio & Hanna Söderqvist

10.30

Scala

Caroline Leander ”Colours in Motion”

180

135

90

12.30

Per Helsas gård

Jukka Perko Streamline Jazztet

220

165

110

14.30

Ystad Saltsjöbad

Roy Hargrove Quintet

340

255

170

16.15

Ystads Teater

Fredrik Kronkvist AFRO CUBAN SUPREME
feat. Miriam Aïda & Eliel Lazo

280

210

140

18.00

Hos Morten Café

Fanny Gunnarsson Quartet ”Same Eyes As You”

180

135

90

19.30

Ystads Teater

Sinne Eeg ”Face the Music”

320

240

160

b)

23.00

Ystads Teater

Jan Lundgren Trio & Bengt-Arne Wallin with Bohuslän Big Band
”Swedish Folklore NOW!”

460

345

230

b)

Lördag 2 aug
Saturday 2 Aug

c) d)

Söndag 3 aug
Sunday 3 Aug

BILJETTER

d)

b) d)

TICKETS

Köp biljett på:

Jazzkort & Golden Card

Buy tickets at:

Jazz Card & Golden Card

www.ystadjazz.se

Jazzkort. Med Jazzkortet erhålls 25% rabatt på
en biljett till varje konsert. Pris 200 kr. Jazzkortet
måste uppvisas vid entré.

www.ystadjazz.se

Jazz Card. A Jazz Card gives you a 25% discount
on one ticket to every concert. Price: SEK 200. The
Jazz Card must be shown on entry.

www.ystadsteater.se
Ystads Turistbyrå, tel 0411–57 76 81.
Under festivaldagarna kan man också köpa
biljetter på Ystads Teater kl. 15.00–23.00.
Återstående biljetter säljs, före konsertstart vid
respektive scen. Antalet platser är begränsade på
många scener, varför vi rekommenderar förköp.
Barn
Samtliga konserter är gratis för barn upp
t o m 15 år I målsmans sällskap. På Ystads Teater
krävs en ungdomsbiljett om barnet behöver egen
sittplats.
Ungdomar
Ungdomar 16-25 år erhåller 50% rabatt på
ordinarie biljettpris.

Golden Card. Köp ett Golden Card för 4 200
kr och du har förhandsbokad sittplats på 35
konserter (gäller ej Krukmakarens gård). Arrangören
förbehåller sig rätten att sälja sittplats som inte
intagits senast 10 minuter innan respektive konsert
börjar.
Begränsat antal. Tidiga köpare kan välja egen
plats på Ystads Teater!
Kort beställs på:
www.ystadjazz.se
ticket@ystadjazz.se.
De kan också köpas på Ystads Turistbyrå.

www.ystadsteater.se
Via the Ystad Tourist Office,
tel. +46–411–57 76 81.
During the festival days, tickets can also be
purchased at the theatre box office: Ystads Teater
15.00–23.00. Remaining tickets are sold before
the concert starts at the respective venues. The
number of seats is limited at some venues, so
buying tickets in advance is recommended.
Children
All concerts are free to children up to 15 years
old in the company of an adult. At Ystads Teater a
children’s ticket is required if the child is to have
their own seat.
Young people

Golden Card. Buy a Golden Card for SEK 4 200 and
you get a reserved seat for all 35 concerts (does
not apply to Krukmakarens gård). The arranger
reserves the right to sell those seats that have not
been occupied at the latest 10 minutes before the
respective concert starts.
There are a limited number of Golden Cards
available. Early buyers can select their own seat at
Ystads Teater!
Order cards at:
www.ystadjazz.se
ticket@ystadjazz.se.
You can also buy cards at Ystad Tourist Office.

Young people (16-25 years-old) receive a 50%
discount on the standard ticket price.
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VÄLKOMMEN TILL YSTAD SWEDEN
JAZZ FESTIVAL 2014!

WELCOME TO YSTAD SWEDEN
JAZZ FESTIVAL 2014!

Kära vänner,

Dear Friends,

Varmt välkomna till den 5:e jazzfestivalen i Ystad! Det är med stolthet jag,
som konstnärlig ledare, presenterar programmet för årets upplaga. Ett program
återigen blandat med fantastiska internationella och svenska artister, unga
såväl som legendariska. Nytt för i år är vår stora satsning på barnjazz med
konserter på nya spelställen, t ex. MarsvinsholmsTeatern. Förhoppningsvis
gagnar detta jazzens framtid.

I would like to wish you a warm welcome to the 5th jazz festival in Ystad!
It gives me great pride, as artistic director, to present the programme for this
year’s festival. It is a programme that once again provides a mix of fantastic
international and Swedish artists – from the up and coming to the legendary.
New for this year is our increased focus on jazz for children with concerts at
new venues, such as MarsvinsholmsTeatern. Hopefully, this is something that
will promote the future of jazz :-)

Nämnas bör också att förra årets succé, med jamnätterna på Teatercaféet,
fortsätter. Det har redan blivit en “ny” tradition! Så har också festivalen vuxit
ytterliggare ett snäpp och är nu faktiskt 5 dagar lång.
Jazzmusiken lever och utvecklas hela tiden. Det vill vi visa på denna,
vår festival. Vi satsar hårt på unga nya artister men också på artister som i
decennier utvecklat sin musik och fortfarande gör så. Jazzens egna musiker
gör jazzen till det den är idag. Kanske blir det inte alltid som lyssnaren vill men
alla som öppnar sina sinnen och verkligen lyssnar har många högtidsstunder
att se fram emot under festivalen. Jazzen är som ett språk. Det tar lite tid att
lära sig men när man väl börjar förstå kommer glädjen över att få ta del av
den “konversation” som äger rum på scenen. Att uppleva världens främsta
improvisatörer “tala fritt” och samspela kan vara oerhört inspirerande och
spännande. Förvänta er dock inte automatiskt stordåd, dom kommer när man
minst anar det. Liksom i t ex. tennis kan en magisk prestation inte beställas på
förhand. Den kommer istället ofta som en överraskning.
Slutligen vill jag passa på att tacka alla, och då menar jag verkligen ALLA,
som på något sätt bidragit till den enormt positiva kraft som festivalen utgör.
Jag är oerhört glad att få ha varit med om att bygga upp festivalen till det den
ÄR. Dessa första år har överträffat alla mina förväntningar med råge.
Jan Lundgren
Konstnärlig ledare
Pianist
Fd lovande tennisjunior

2-3

KONSERTER / CONCERTS
Onsdag
Wednesday
30 July

6-8

Jazz lives and develops the whole time. We want to show this at our
festival. We put an emphasis not only on new, young artists, but also on
artists who have been developing their music for decades, and continue to
do so. It is the musicians within jazz that make jazz what it is today. Perhaps
it is not always as the listener wants it to be, but everyone who opens their
senses and really listens has many enjoyable moments to look forward to
during the festival. Jazz is like a language. It takes a little time to learn, but
when you start to understand, there’s a feeling of joy in being able to be part
of the “conversation” taking place on stage. Experiencing the world’s leading
improvisers “talk freely” and collaborate can be very inspiring and exciting. But,
don’t expect great revelations automatically, they come when you least expect
them. Just as in tennis, for example, a magical performance cannot be conjured
up in advance. Instead, it often happens as a surprise.

Torsdag
Thursday
31 July

9-13

Fredag
Friday
1 Aug

14-19

JazzKidz!
Konserter
Concerts

20-21

Lördag
Saturday
2 Aug

22-27

Söndag
Sunday
3 Aug

28-32

Festival Info

14
16
33

Finally, I would like to thank everyone, and I do really mean EVERYONE,
who has in some way contributed to the enormously positive forces that the
festival generates. I am very happy to have been a part of building up the
festival to what it is today. These first few years have far exceeded my greatest
expectations.
Jan Lundgren
Artistic Director
Pianist
Former promising tennis junior

Artistic Director Jan Lundgren
President Thomas Lantz
Festivalkommittén
Festival Committee
Curt Hansson
Lars Jernryd
Itta Johnson
Marie Juhlin
Thomas Lantz
Anne Lundberg
Jan Lundgren
Lisbeth Nilsson
Thomas Nyh
Bryan Ralph
Emil Sjörup
Kjell Ulmfeldt
Peter Wilgotsson

Festival News

Program / Programme
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Tryckning / Printing:
Ystads Allehanda
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It should also be mentioned that one of last year’s successes – late night jam
sessions at the Ystad Theatre Jazz Café – will continue. It has already become
a “new” tradition! The festival has also grown somewhat, and is now actually
five days long.
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DET HAR VARIT MÅNGA HÖJDPUNKTER

THERE HAVE BEEN SO MANY HIGHLIGHTS

I februari 2010 träffades fem personer* hemma hos mig och bestämde sig för att arrangera en
jazzfestival. Jag måste erkänna att jag då inte förstod vad vi gav oss in på. Men ett halvår senare när jag
vid avslutningskonserten, stod i kulisserna och lyssnade på Richard Galliano, efter 15 konserter med 3 000
besökare, 15 entusiastiska volontärer och uppenbarligen stor succé, då tänkte jag: ”Vad har vi ställt till
med”?

In February 2010 five people* met at my home and decided to arrange a jazz festival. I have to confess I
had no idea what we were letting ourselves in for. However, six months later we had arranged 15 concerts
with 3 000 visitors and 15 enthusiastic volunteers and it was clearly a great success. As I stood in the
wings at our final concert and listened to Richard Galliano, I thought: ”What have we gone and done?”

Vi var helt enkelt tvungna att fortsätta och arrangera ytterligare en och på den vägen är det. Vi står nu
inför den femte festivalen och under dessa år har mer än 100 internationella artister, 26 svenska talangfulla
band, 6 storband och totalt ca 600 musiker uppträtt. Det har varit många höjdpunkter och jag kan inte
undgå att särskilt nämna Quincy Jones, som var här en hel vecka med en fantastisk avslutningskonsert i ett
gigantiskt tält, rosa mattor, kristallkronor i taket och 1 500 i publiken. Det har också varit en stor förmån
att ha Toots Thielemans och Bengt Hallberg här, båda två gånger och lika fantastiska musiker, ödmjuka
och gentlemän ut i fingerspetsarna. I dag består festivalkommittén av 12 personer, under festivalen jobbar
100 volontärer och vi har ett program med 36 konserter och 7 000 kommer att besöka festivalen. En smått
ofattbar utveckling.

We were quite simply compelled to continue and arrange another one and that is the way it has
been. We are now approaching the fifth festival and during the years there have been more than 100
international artists, 26 talented Swedish bands, 6 big bands and a total of around 600 musicians. There
have been so many highpoints and I would especially like to mention Quincy Jones, who was here for a
whole week ending with a fantastic finale concert in a gigantic tent with pink carpets, crystal chandeliers
above us and 1 500 in the audience. It has also been a great honour to have Toots Thielemans and Bengt
Hallberg here – both played at two festivals – equally fantastic musicians, humble and gentlemen to their
fingertips. Today the festival committee consists of 12 people, 100 volunteers work during the festival and
we have a programme of 36 concerts that will attract 7 000 people to visit the festival. It is a quite amazing
development.

Hur har det varit möjligt? Redan andra året fick vi Musik i Syd som medarrangör vilket har givit oss
stadga och ett bra stöd såväl administrativt som ekonomiskt. Många har trott på oss och generöst gått
in som sponsorer; Ystads båda Sparbanker, Ystads kommun, Ystads Allehanda, RadioActive och inte
minst Ystad Saltsjöbad har varit en trogen och trofast vän. Det har varit många fler som stött oss efter sin
förmåga. För två år sedan bildade vi stödgruppen Yazzfestivalens vänner. I år är det fler än 100 medlemmar
som alla bidrar med 500 kr för att stödja festivalen. Artister och musiker har gärna kommit och alltid varit
beredda att diskutera gaget så det har varit hanterbart för oss. Redan 2011 kom Sveriges Radio hit och
har nu blivit en kär återkommande gäst liksom alla journalister och skribenter från stora delar av vår värld.
Slutligen har det givetvis haft en stor betydelse för oss att ni kära publik har kommit och strött alla positiva
omdömen omkring er.

How has it been possible? In the second year Musik i Syd came in as co-arranger, which has given us
stability and good support, both administratively and financially. Many have believed in us and generously
become sponsors; both of Ystad’s Sparbanks, Ystad Municipality, Ystads Allehanda, RadioActive and not
least Ystad Saltsjöbad have been loyal friends. There have been many others who have supported in the
best way that they can. Two years ago we established the support group Yazz Festival Friends. This year
there are more than 100 members who each donate SEK 500 to support the festival. Artists and musicians
have been pleased to come here and have always been willing to discuss fees in a way that makes it
manageable for us. Sveriges Radio came here for the first time in 2011 and has now become a regular
guest, just like all the journalists and writers from around the world. Finally, it has of course been of great
importance that you, our valued audience, have come to the festival and been so positive about it.

Stort tack till er alla som på olika sätt bidragit till att Ystad Sweden Jazz Festival på extremt kort tid
kunnat etablera sig som en av Europas festivaler man talar om!

A big thank you to everyone who in different ways has contributed to enabling Ystad Sweden Jazz
Festival to become one of the established European festivals in an extremely short time!

Vi har aldrig haft så fullmatat program som i år och vi önskar alla varmt välkomna och jag är övertygad om
att ni får många högtidsstunder under festivalen!

We have never had such a full programme as this year. We wish you a warm welcome to Ystad in 2014
and I am convinced that you will experience many great moments during the festival.

Thomas Lantz
Ordförande

Thomas Lantz
President

*Jan Lundgren, Marie Juhlin, Lisbeth Nilsson,
Bo Lönnerblad och Thomas Lantz.

*Jan Lundgren, Marie Juhlin, Lisbeth Nilsson,
Bo Lönnerblad and Thomas Lantz.

FUL L SAT T PÅ YS TA D S T E AT ER

DEN LEDANDE JAZZFESTIVALEN I SVERIGE

SWEDEN’S LEADING JAZZ FESTIVAL

YSJF har på kort tid etablerats som en av landets ledande – ja, rentav Den ledande jazzfestivalen
i Sverige. Tack vare en stark konstnärlig ledning, kompetent styrelse och engagerade volontärer har
festivalen kvaliteter på högsta nivå i ett internationellt perspektiv. Festivalen bidrar också starkt till bilden
och upplevelsen av Skåne och södra Sverige som en attraktiv och spännande kulturregion. För Musik i Syd
är det både en glädje och en självklarhet att samarbeta med festivalen och ställa våra kompetenser och
resurser till förfogande. Vi ser fram emot ännu en festival där internationella stjärnor möter det bästa vi har
i svenskt musikliv och där unga lovande musiker ges en möjlighet att möta en stor publik.
Vi ser också fram emot den nya satsning vi gör gemensamt för barn och unga. Fantastiska upplevelser
väntar för alla oavsett ålder!

In just a short time YSJF has become established as one of the country’s leading – yes, in fact the leading
jazz festival in Sweden. Thanks to strong artistic leadership, a very capable committee and committed
volunteers, the festival has qualities of the highest level from an international perspective. The festival
also makes an important contribution to the image and experience of Skåne and southern Sweden as an
attractive and exciting cultural region. For Musik i Syd it is both pleasing and self-evident to collaborate
with the festival and make our expertise and resources available. We look forward to yet another festival
where international stars meet the best we have in Swedish music and where young promising musicians
are given the chance to play for a large audience. We are also looking forward to our joint initiative for
children and young people. Fantastic experiences await us all, regardless of age!

Martin Martinsson
VD Musik i Syd

Martin Martinsson
MD Musik i Syd
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ONSDAG / WEDNESDAY 30 JULY

FOTO M A L IN G RÖ NB ERG

14.30 YSTADS TEATER

”Women in Jazz – Melodies and Memories”
with Birgit Lindberg & Monica Dominique
Birgit Lindberg – piano
Monica Dominique – piano
Anne Lundberg – MC
Birgit Lindberg och Monica Dominique är båda
stadigt förankrade i den svenska jazzsfären sedan
många år. De är karaktärsfulla pianister med tydligt
profilerat spel. Mötet mellan dessa storheter blir en
strålande föreställning med två flyglar på scenen!
Dessutom intervjuar Anne Lundberg Birgit och
Monica så att vi får förklarat upplevelsen av livet
som kvinnlig jazzmusiker på elitnivå.
Det började tämligen stormigt för Birgit
Lindberg. Hennes ambitioner krockade bokstavligen
med föräldrarnas förväntningar. Så, utslängd
från hemmet för sitt jazzintresses skull, fick hon
redan som 16-åring klara sig själv. Hyrde ett rum
i Huddinge. Hon kunde klara sig själv visade det
sig, ty snart var hon huspianist på Nalen och
kapellmästare på Chinateatern, karriären tog fart.
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På 50-talet spelade hon tillsammans med Monica
Nielsen, Lill-Babs, Gunnar ”Siljablue” Nilsson och
Siw Malmquist. Arne Domnérus blev hennes coach.
Han var rak och vänlig som engagerade sig i Birgits
utveckling som jazzmusiker. Sedan tog denna
fas ett abrupt slut då hon under en turné blev så
förälskad att hon hoppade av, bosatte sig i Lycksele
och födde nio barn. Nu följde en lång time-out
medan fru Lindberg arbetade som musiklärare.
I slutet av nittiotalet återvände hon till jazzen via
Umeå. Nu när vi möter henne har hon etablerat sig
med flera album och ett ständigt konserterande.
Monica Dominique är född 1940 och har framför
allt specialiserat sig på jazzmusik. Som en av vårt
lands främsta jazzmusiker har hon varit verksam
som pianist, arrangör och kompositör. Monica
ingick en period i den legendariska sånggruppen
Gals and Pals och har medverkat inom teater, film
och TV, även som skådespelerska.

Tillsammans har Monica och maken Carl-Axel
skrivit teater- och filmmusik.
Monica Dominique är en av våra allra främsta
pianister och kompositörer. Hennes rika musikalitet
och mångsidighet gör henne till ett unikum i svenskt
musikliv. Tillsammans med Carl-Axel bildade hon
allmusikgruppen Solar Plexus 1969, där bl a Tommy
Körberg medverkade. Förutom film- och teatermusik
har Monica komponerat körverk, storbandssviter
och en mängd sånger. En av hennes mest älskade är
”Tillägnan” som komponerades till hennes trio-LP
från 1980 med brodern Palle Danielsson på bas och
Leroy Lowe på trummor.
Anne Lundberg är en av Sveriges mest populära
och prisbelönta programledare på TV. Sedan 2012
är Anne också ambassadör för festivalen och ingår i
festivalkommittén.

Birgit Lindberg and Monica Dominique, two of
Sweden’s leading jazz pianists, have been part of
the country’s jazz scene for many years.
Birgit Lindberg was resident pianist at Stockholm’s
legendary Nalen jazz club in the 1950s.
Monica Dominique is also an arranger and
composer who has written music for many films
and musicals.
This afternoon’s concert brings them together
not only to perform on stage with two grand
pianos, but also to look back over their long careers
as pioneering female jazz musicians in an interview
with TV presenter Anne Lundberg.
Anne Lundberg, one of Sweden’s most popular
TV presenters, has been a festival ambassador
since 2012 and is also a member of the
festival committee.

ONSDAG /WEDNESDAY 30 JULY
18.30 YSTADS TEATER

Lily Dahab
“Huellas”
Lily Dahab (AR/DE) – vocals
Bene Aperdannier (DE) – piano
Johannes Gehlmann (DE) – guitar
Andreas Henze (DE) – bass
Topo Gioia (AR/DE) – percussion

Support act: We Float
Anne Marte Eggen (NO) – bass
Linda Bergström – vocals
Fanny Gunnarsson – piano
Filip Bensefelt – drums
Återbesök av en mycket uppskattad artist.
Lily Dahab gjorde ett outplånligt intryck vid YSJF
2011. Tango och folkmusik, känslig poetisk sång och
argentinska rock och pop – dessa är de mycket olika
musikaliska poler mellan vilka den mångfasetterade
Argentinska musiken utvecklar sig. Alla dessa
stilar har lämnat sina spår i Lily Dahabs färgstarka
resumé. I sitt nya album “Huellas”, finner den
Berlinbaserade sångerskan sin väg tillbaka till
hemlandet. I nära kontakt med jazz influenser
avslöjar hon sin egen personliga argentinska
historia – allt levererad med en exceptionell röst.
Bene Aperdannier bor i Berlin där han studerat
musik vid Universitet der Künste. Han anses vara en
av de mest mångsidiga pianisterna i Berlin. Han har
bl a samarbetat med Phil Collins och Nina Hagen.
Johannes Gehlmann är även ljudtekniker och
har arbetat vid Berlin Grips-teatern i flera år. Han
är medlem i Deutsches Filmorchester Babelsberg
– en symfoniorkester med rötter i tysk filmhistoria.
Medverkat i flera musikaler; ”Cats”, ”Mamma Mia”
och ”Chicago”.
Andreas Henze är en efterfrågad jazzbasist och
verksam i Berlin. Han är även teatermusiker. Han
är knuten till Berliner Ensamble en teaterscen med
Bertolt Brecht i historien. Har uppträtt med
Lee Konitz och Mark Murphy m fl.
Topo Gioia, ursprungligen från Argentina är
bosatt i Berlin sedan 1977. Som perkussionist har
han fått stor uppskattning av många dansstjärnor.
Har arbetat med Mikis Theodorakis och är lärare vid
Hochschule für Musik Hanns Eisler i Berlin.

We Float bildades våren 2013 av basisten Anne
Marte Eggen. Hon skriver även låtarna som är
influerade av både jazz och pop.
The Argentinean singer Lily Dahab made a
fantastic impression when she appeared at YSJF in
2011. Tango and folklore, delicate poetic songcraft
and Argentinean rock and pop – these are the
widely diverging musical poles between which the
many-faceted sound of Argentina unfolds. All of
these sounds have left their traces in Lily Dahab’s
colourful resumé. On her new album “Huellas”, the
Berlin-based vocal nomad, accompanied by her
four-piece backing band, finds her way back to her
homeland, in connection with jazz influences she
uncovers her own personal and moving history of
Argentina – all delivered with an exceptional voice.

22.00 S:TA MARIA KYRKA

Gäst-Tornväktare blåser in festivalen
A fanfare from the church tower
Tornväktaren i Ystad har klättrat de 104 stegen
upp i S:ta Maria kyrkas torn varje natt, året runt
sedan 1748, för att vaka över Ystadborna. Från kl.
21.15 blåser han i sin lur och förkunnar att allt är
lugnt. Han ersattes första gången någonsin 2012 då
trumpetaren Anders Bergcrantz blåste in festivalen.
Förra året var det vår hedersgäst Hugh Masekela,
som hade det ärofulla uppdraget. I år är det den
unga tyska saxofonisten Nicole Johänntgen.

Ystad’s tower watchman has watched over the
town from the church tower every night since 1748,
blowing his horn every quarter of an hour to signal
that all is well. In 2012 that tradition was broken
for the first time when a fanfare from trumpeter
Anders Bergcrantz signalled the start of the
festival. Last year it was trumpeter Hugh Masekela
who ushered in the festival. This year it will be the
young German saxophonist, Nicole Johänntgen.

Bene Aperdannier is a highly versatile pianist
who lives in Berlin and has played with Phil Collins,
Nina Hagen…
Johannes Gehlmann is a guitarist and sound
engineer who has worked at the Berlin Grips
theatre for many years.
Andreas Henze, a sought after jazz bassist active
on the Berlin music scene, has worked extensively
in theatre orchestras.
Topo Gioia, originally from Argentina, but now
based in Berlin, is a percussionist highly rated by
musicians such as Lalo Schifrin and
Mikis Theodorakis.
We Float was formed in 2013 by bassist Anne
Marte Eggen, who also writes the band’s jazz and
pop-influenced compositions.

FOTO I T TA JO H N SO N

VIP KONSERT – EN FESTIVALTRADITION!

VIP CONCERT – A FESTIVAL TRADITION

Årets VIP konsert, med bl a Lily Dahab, arrangeras främst som ett särskilt tack till
alla festivalens sponsorer och alla Yazzfestivalens vänner. Deras insatser för festivalen
är ovärderliga och är avgörande för att vi skall kunna arrangera festivalen.

The VIP concert, this year featuring singer Lily Dahab, has become a festival tradition.

Yazzfestivalens vänner har som privatpersoner donerat 500 kr vardera till festivalen.
För närvarande uppgår dessa till 124 stycken, vilket är rekord. På sid
36 kan man läsa om hur man blir en Yazzfestivalvän.
Sponsorbidrag från näringsliv och offentliga myndigheter och institutioner har stor betydelse
för festivalen. Det finns plats för fler och på sid 36 kan man läsa om hur man blir sponsor.

The concert is primarily for sponsors and Yazz Festival Friends to thank
them for their invaluable support in making the festival possible.
Yazz Festival Friends are private individuals who have each donated SEK 500 to the festival.
This year 124 people have become festival friends – a record! For more
information about becoming a Yazz Festival Friend, see page 36.
Sponsorship from authorities, foundations and the business community is essential for
the festival. For more information about becoming a festival sponsor, see page 36.
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ONSDAG / WEDNESDAY 30 JULY

FOTO JA N V ESA L A

FOTO WO L F - P E T ER S T EIN H EI S S ER

22.45 YSTADS HAMN – LANTMÄNNENS SILO

Listen For Heights – an audiovisualizer by RUSCONI and Sardine Sauvage
Stefan Rusconi (CH) – piano
Fabian Gisler (CH) – bass
Claudio Strueby (CH) – drums
Dancers
Ingrid Rosborg
Miguel Cortés
Claudine Ulrich
Ett annorlunda och mycket spektakulärt inslag
i årets jazzfestival är otvivelaktigt en dans- och
musikföreställning på Lantmännens höga silo
i Ystads hamn.
Medverkande är Sardine Sauvage, ett
konstnärskollektiv baserat i Malmö, och den
schweiziska ”überjazz”-trion Rusconi. Koreografen
är också från Schweiz, Claudine Ulrich, som
producerade sin första klätterdansföreställning
2006 och som gärna tippar golvet 90 grader och
leker med den surrealistiska situation som uppstår.
Hon har tävlat för det schweiziska landslaget
i rytmisk gymnastik.

Rusconi består av pianisten Stefan Rusconi,
basisten Fabian Gisler och slagverkaren Claudio
Strueby. Trion har existerat i sju år och gett över
250 konserter i Europa och Asien. Förutom sina
huvudinstrument utnyttjar Rusconi & Co också
flitigt den digitala tekniken och sina egna röster för
att skapa ett helt unikt sound. Gruppen har väckt
stor uppmärksamhet över hela världen och kammat
hem en lång rad priser.
När Rusconi nu inlett ett samarbete med
Claudine Ulrich och Sardine Savage är ambitionen
att skapa en vertikal dansföreställning, där gränsen
mellan dansare och musiker suddas ut.
Lantmännens kaj är en helt unik spelplats.
Begränsat antal sittplatser så ta gärna med egen
”strandstol”, luta dig tillbaka och njut av en högt
flygande föreställning.
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Welcome to a highly spectacular music and dance
performance. This outdoor event at Ystad harbour
combines the music of renowned Swiss jazz trio
Rusconi with the dancers of Sardine Sauvage,
performing a specially choreographed vertical
dance high above the harbour on the Lantmännen
silos.
Rusconi have performed over 250 concerts in
Europe and Asia over the past seven years. Sardine
Sauvage is an artist collective based in Malmö.
Choreographer Claudine Ulrich produced her first
vertical dance performance in 2006.
The Rusconi-Sardine Sauvage collaboration
promises to be a festival highpoint.

The Lantmännen quay is a unique venue.
Audience seating is limited, so you can take a
folding chair with you, sit back, relax and enjoy the
high-flying performance.

KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

TORSDAG / THURSDAY 31 JULY

11.00 PER HELSAS GÅRD

Isabella Lundgren & Carl Bagge Trio
Isabella Lundgren – vocals
Carl Bagge – piano
Niklas Fernqvist – bass
Daniel Fredriksson – drums
Med sin vackra röst och tillsammans med en väl
sammansvetsad ensemble presenterar Isabella
Lundgren en kavalkad av amerikanska evergreens
och originalkompositioner.
Isabella Lundgren fick under våren 2012
bl a Sällskapet Stallbrödernas stipendium, Louis
Armstrong- och Anita O’day-stipendierna.
Efter uppväxten i Värmland flyttade hon 18 år
gammal till New York för musikstudier vid New
School University.

KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

FOTO M A R KUS FÄG ER S T EN

Tillbaka i Sverige och Stockholm efter fem år,
studerar Isabella nu till präst och gav 2012 ut
albumet ”It Had To Be You” som fått strålande
kritik. Ett nytt är på gång med Peter Asplund. I USA
har hon medverkat i ett album med bl a Zucchero.
Vi hade glädjen att få höra henne förra året här i
Ystad.
Carl Bagge har uppträtt på festivaler och scener
världen över. Arbetat med bl a Robyn och
Anne Sofie von Otter samt Edda Magnason.
Stockholms stadsteater gav Aniara och Bagge var
musikaliskt ansvarig.

Niklas Fernqvist från Uppsala, numera
stockholmare, med utbildning från KMH et
Conservatoire de Paris. Han har samarbetat med bl
a Lina Nyberg och Joakim Milder.

Isabella Lundgren studied music in New York,
has won several music scholarships in Sweden
and released an acclaimed album,
”It Had To Be You”, in 2012.

Daniel Fredriksson, född i Stockholm. Studerade
först i New York, senare i Stockholm och KMH.
Han har uppträtt med bl a Rigmor Gustafsson,
Jan Lundgren, Lee Konitz.

Carl Bagge has toured worldwide and worked
with Robyn, Edda Magnason…

Isabella Lundgren, one of Sweden’s most
talented young jazz vocalists, presents an
enchanting mix of American evergreens and
original compositions with the Carl Bagge Trio.

Niklas Fernqvist has performed with
Lina Nyberg, Joakim Milder…
Daniel Fredriksson has played with
Rigmor Gustafsson, Jan Lundgren…

13.00 S:TA MARIA KYRKA

Anders Ekdahl Seven Piece Band
with Eva Ekdahl Chamber Choir
“Duke Ellington Sacred Concert”
Eva Ekdahl – conductor
Helen Larsson – soprano
Anders Ekdahl – piano, arrangements
Patrik Skogh – trumpet, flugelhorn
Pär Grebacken – alto sax/clarinet
Victor Sand – baritone sax/clarinet
Åke Lännerholm – trombone
Anders Johnsson – bass
Bo Klum Ekdahl – guitar
Per Ekdahl – drums
Efter att Duke Ellington komponerat tre
Sacred Concerts turnerade han i USA och Europa
mellan 1966 och 1974. Verken är skrivna för kör,
jazzorkester och en sopransolist. Alice Babs
gjorde en oförglömlig insats i detta sammanhang.
Konserten är arrangerad av John Høyby,
Peder Pedersen och Anders Ekdahl.
Eva Ekdahl, född 1946 i Härnösand. Redan vid
15 års ålder kom Eva in på KMH i Stockholm på
harpistlinjen. Snart kom hon under inflytande av
Eric Ericson för kördirigering och Greta Eriksson,
piano. Eva har varit musiklärare i över 40 år,
merparten på Adolf Fredriks Musikklasser. Hon
är ledare för Kammarkören KFUM Sonorus och
dirigent för Eva Ekdahl Chamber Choir. Eva utsågs
till Årets Barn- och Ungdomsledare 1998.

Anders Ekdahl, född 1943 i Malmö, debuterade
som 12-åring som pianist i sin morbrors
dansorkester. Från slutet av 50-talet jazzmusiker
i Malmö och Köpenhamn ackompanjerande många
internationella musiker. Till Stockholm 1964, för
KMH. Anders har ackompanjerat och arrangerat
för flertalet svenska artister, bl a Lill Lindfors,
Mikael Samuelsson, Barbara Hendricks, Povel
Ramel. En av landets mest anlitade arrangörer
för alla typer av orkestrar.
Helen Larsson är utbildad vid KMH i Stockholm.
Musiklärare och dirigent vid Adolf Fredriks
musikklasser, men även frilansande sångerska
och sångpedagog.

Per Grebacken, Victor Sand, Patrik Skogh,
Åke Lännerholm, Anders Johnsson, Bo Klum Ekdahl
och Per Ekdahl är alla hemmahörande i eliten av
svenska jazzmusiker.

Duke Ellington composed three Sacred Concerts
for choir, jazz orchestra and a soprano soloist, and
performed them on tour in the USA and Europe
between 1966 and 1974. The sacred concert in
Ystad will be performed in the atmospheric setting
of St Mary’s Church by the Anders Ekdahl Seven
Piece Band with the Eva Ekdahl Chamber Choir.
The musical arrangement is by John Høyby,
Peder Pedersen and Anders Ekdahl.

KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T
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TORSDAG / THURSDAY 31 JULY
15.00 HOS MORTEN CAFÉ

Ava “Thoughts from Västerbotten”
Linda Bergström – vocals
Nils Andersson – guitar
Simon Petersson – bass
Med inspiration både från Västerbottens natur och storstadens brus
flödar musiken likt en älv. Musiken är lågmält böljande och har sina
rötter i jazzen och improvisationsmusiken.
År 2012 i Malmö: I en enrummare omgiven av trafikens buller och
pubarnas dunkande började gitarristen Nils Andersson längta hem
till Vindeln. För att kanalisera sin hemlängtan skrev han ett knippe
låtar innehållandes lika delar längtan, vemod och vardagsbetraktelser.
Detta blev startskottet till Ava.

Med gitarr, sång och kontrabas formar gruppen sitt alldeles unika
sound; naket, nära och melodiöst. Med komplexa harmonier, djärva
melodier och existentiella texter öppnar bandet nya världar för publiken
att dyka in i. Ava släppte sitt debutalbum i april på Havtorn Records
och det här är första gången som Ava kommer till Ystad Sweden Jazz
Festival. Medlemmarna har alla anknytning till Malmö Musikhögskola.
Ava was formed in 2012 by three musicians with links to the Malmö
Academy of Music. The band has a unique, stripped down sound –
vocals, guitar and bass –offering low-key melodies, complex harmonies
and existential lyrics with roots in jazz and improvisational music.
The first Ava album was released in April this year.
KO N S ER T VÄ R D
C O N C ER T H O S T

FOTO A NN E M A R T E EGG EN

18.30 SCALA

Björn Ingelstam Quartet

KO N S ER T VÄ R D
C O N C ER T H O S T

Björn Ingelstam – trumpet
Felix Tani – piano
Matthias Petri (DK) – bass
Andreas Svendsen (DK) – drums
Sin relativa ungdom till trots har Björn Ingelstam redan
hunnit etablera sig som en av de viktigaste trumpetarna på den
skandinaviska jazzscenen. Särskilt imponerar hans bredd – Björn
behärskar hela jazztraditionen från Louis Armstrong till Freddie
Hubbard – men också hans sound som är mycket personligt och
melodiskt. 2013 flyttade Björn till New York, där han ställts inför
nya musikaliska utmaningar och studerat för mästare som
Jimmy Owens och Reggie Workman och han har också hunnit
framträda på stadens legendariska jazzklubb Birdland.

Andreas Svendsens trumspel sträcker sig från jazz av den gamla

I hans Köpenhamnsbaserade kvartett ingår några av de mest
eftertraktade unga musikerna i Öresundsregionen.

Matthias Petri is one of Denmark’s most highly sought after
bassists.

Svenske pianisten Felix Tani har bland annat spelat med

Andreas Svendsen plays jazz, pop, rock and Latin in a number

Bernt Rosengren och Tomas Franck.

of different bands.

skolan till pop, rock och latin och han framträder i en rad olika
konstellationer.
Björn Ingelstam, despite his relative youth, is already
established as one of the most important trumpeters on the
Scandinavian jazz scene. He moved to New York in 2013 and
has appeared at clubs such as the legendary Birdland.
Felix Tani has played with Bernt Rosengren, Tomas Franck…

Basisten Matthias Petri är mycket eftersökt och spelar på alla
FOTO M AT T H I A S N I L S SO N

Frågor om
försäkringar?
Prata med oss.

de främsta jazzklubbarna.

Stefan Johansson
Försäkringsspecialist Ystad
och hårdrocksfan

På Sparbanken Syds sex kontor i södra
Skåne är vi nästan 90 rådgivare.
Sinsemellan är vi förstås ganska olika,
men en sak har vi alla gemensamt:
Vi har bestämt oss för att göra livet
lite enklare för dig som bankkund.
Välkommen att boka tid för rådgivning
med någon av oss. Maila på info@sparbankensyd.se eller ring 0411-82 20 00.
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TORSDAG / THURSDAY 31 JULY
16.45 YSTADS TEATER

Marilyn Mazur’s Celestial Circle
Josefine Cronholm – vocals
John Taylor (UK) – piano
Anders Jormin – bass
Marilyn Mazur (DK) – drums/perc.
Marilyn Mazur’s Celestial Circle ger en
egen och kontrastfylld version av jazzen.
Perkussionist och en underbart uppfinningsrik
improvisatör med glimten i ögat förför hon och
gruppen en överraskad publik. Gruppens första
album spelades in 2010 på märket ECM.
Marilyn gillar när musiken är telepatisk,
överraskande, känslig, varm och levande, så att
den sträcker sig från den mjukaste, lyriska beröring
och mystiska sväng till kraftfull, vild energi.
Marilyn Mazur föddes i New York 1955, men
har bott i Danmark sedan 6-årsåldern. Som barn
studerade Marilyn klassiskt piano och balett.
Sitt första band bildade hon 1973 och efter
några år arbetade hon stadigt som perkussionist,
trumslagare och sångare i ett flertal grupper.
Hon fick sitt definitiva genombrott i Danmark
genom gruppen Six Winds, ett populärt fusionband.
Marilyn Mazur har studerat vid Kungliga
Musikkonservatoriet i Köpenhamn, men är främst
självlärd på alla sina olika instrument och har
hämtat inspiration från hela världen.

Josefine Cronholm är en av sin generations mest
framträdande sångerskor. Etablerad sedan mitten
av 1990-talet bl a genom samarbetet med
Django Bate’s Human Chain Group.
John Taylors spel kännetecknas av elegans och
uppfinningsrikedom. Han räknas som en av världens
ledande jazzpianister och har samarbetat med bl a
Kenny Wheeler, Miroslav Vitous och Peter Erskine.
Anders Jormin är sedan länge medlem i Bobo
Stenson Trio och förekommer på album med bl a
Charles Lloyd, Don Cherry och Tomasz Stanko.
Marilyn Mazur’s Celestial Circle plays
distinctive, contrast-rich jazz.
The band’s first album was released in 2010.
Marilyn Mazur is a wonderfully inventive
drummer and percussionist based in Denmark.
She formed her first band in 1973, made her
breakthrough with the fusion band, Six Winds, and
continues to play in many different constellations.
Josefine Cronholm is one of the leading singers
of her generation.
John Taylor from the UK is considered to be one
of the world’s leading jazz pianists and has played
with Kenny Wheeler, Miroslav Vitous…

FOTO K R I S TO FF ER JU EL P OUL S EN

Anders Jormin is a long-time member of the
Bobo Stenson Trio.

00.00-03.00 BRYGGERIET

Sven-Erik Lundeqvist Trio
& Hanna Söderqvist

JAM SESSION!
Torsdag / Thursday 31 July (early hours of Friday)
Fredag / Friday 1 Aug (early hours of Saturday)
Lördag / Saturday 2 Aug (early hours of Sunday)

Hanna Söderqvist – vocals
Sven-Erik Lundeqvist – piano
Simon Petersson – bass
Olle Dernevik – drums
Jam Session är ett magiskt begrepp. Jazzmusiker från vitt skilda
erfarenheter träffas och leker fram musiken tillsammans. Få musikgenrer
har denna fantastiska kapacitet där musiker med helt olika bakgrund
delar en och samma musikskatt. I jazzlitteraturens ”centrallyrik” finns
några hundra kompositioner/låtar som de allra flesta musiker behärskar
eller känner till. Dessutom finns en struktur i musiken som ligger väl
i botten. Inte bara det; alla hyggligt erfarna jazzmusiker är uppfostrade
till att lyhört svara på medmusikanternas upptåg och infall.
Har man tur kan man i ett välregisserat/välbefolkat jam få uppleva
förtrollade ögonblick av spontan spelglädje där oväntade och
överraskande händelser inträffar.

Late night jam sessions were a highly appreciated addition to the
festival in 2013. Last year’s house band, Sven-Erik Lundeqvist Trio, is
back, this time with vocalist Hanna Söderqvist. Enjoy a genuine jam
session in a great atmosphere.

KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

I en repris från förra året har vi glädjen att som husband ha SvenErik Lundeqvist Trio. Sångsolist Hanna Söderqvist är utbildad vid
Musikhögskolan i Malmö. Stämningen blir garanterat bland det bästa
som hela festivalen erbjuder.
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TORSDAG / THURSDAY 31 JULY

FOTO JAY B L A K ESB ERG

20.00 YSTADS TEATER

Joshua Redman Quartet
Joshua Redman (US) – tenor sax
Aaron Goldberg (US) – piano
Reuben Rogers (VG/US) – bass
Gregory Hutchinson (US) – drums
Joshua Redman spelar saxofon så man blir
starkt berörd. Han har som få förmåga att framkalla
ett begär efter mer, i ett sagolikt musikaliskt
flöde som aldrig sinar. Tillsammans med en lyhörd
ensemble får vi nästan mer än vi tål.
Han hade andra planer 1991, än att bli
jazzmusiker. Med en färsk fil kand i sociologi
från Harvard i bagaget skulle han just påbörja
juridikstudier vid Yale. Då beslöt han att skjuta på
studierna, endast ett år. Några vänner övertalade
honom att flytta in i deras lägenhet i Brooklyn.
Omedelbart blev Joshua engagerad i New Yorks
jazzliv. Efter fem månader, via jam och spelningar
med ledande jazzmusiker i samma generation,
vann han tävlingen Thelonious Monk International
Saxophone Competition.
KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T
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Joshua Redman är född 1969 i Berkeley,
Kalifornien och son till freejazzmusikern Dewey
Redman. I hemmet fanns mycket musik av alla
möjliga stilar, från jazz och soul till västerländsk
konst- och världsmusik. Började 10 år gammal spela
tenorsax. Förutom påverkan av sin far fanns John
Coltrane, Aretha Franklin, Led Zeppelin bland de
viktigaste influenserna. Joshua Redman har vid det
här laget 15 album bakom sig. Han har samarbetat
med en närmast enastående skara av de mest
hyllade och världskända artisterna t ex Dave
Brubeck, Ray Brown, Yo Yo Ma, Dianne Reeves och
McCoy Tyner. Han har nominerats till Grammy och
fått strålande recensioner i ledande jazzmagasin.
Aaron Goldberg föddes i Boston. Beteendevetare
med examen från Harvard, 1996. Veckosluten under
studietiden tillbringade han på jazzhaket Wally’s
Cafe i Boston. Flyttade sedan till Brooklyn.
Han kom snart in i den inre kretsen av framstående
New York-musiker som Tom Harrell och Freddie
Hubbard. Han har medverkat i ett stort antal album
bl a med Fredrik Kronkvist, liksom övriga nedan.

Reuben Rogers, född 1974 och uppvuxen på
Jungfruöarna. Calypso, reggae, gospel och jazz
blev hans första musikintryck. Vid 14-års ålder fann
han kontrabasen. Genom stipendium kom han till
Interlochen Arts Camp i Michigan och sedan till
Berklee, Boston. Examen 1997. Många album med
världsledande jazzmusiker i bagaget.
Gregory Hutchinson från Brooklyn, mycket
tidigt musikintresserad, sökte två gånger till
jazzgymnasium innan han efter noggranna
förberedelser kom in. Direkt efter gymnasiet
inledde han sin karriär med att bli uppmärksammad
av Red Rodney. Sedan dess samarbetat med t ex
Dianne Reeves, Wynton Marsalis, John Scofield,
Charles Lloyd, Diana Krall.

One of the world’s leading tenor sax players,
Joshua Redman, and his highly acclaimed quartet
play emotive jazz of rare quality.
Joshua Redman grew up in a musical household
– his father was free jazz musician Dewey Redman
– and started to play tenor sax when he was 10.
He won the Thelonious Monk International
Saxophone Competition in 1991 and has since
released 15 albums and played with Dave Brubeck,
Ray Brown, Yo Yo Ma…
Aaron Goldberg, born in Boston, has performed
with leading jazz musicians such as Tom Harrell and
Freddie Hubbard, and played on numerous albums.
Reuben Rogers, born and raised on the Virgin
Islands, was influenced by calypso, reggae, jazz
and gospel. He has played with many of the big
names in world jazz.
Gregory Hutchinson was spotted by
Red Rodney early in his career and has since
performed with Wynton Marsalis, John Scofield,
Charles Lloyd, Diana Krall…

TORSDAG / THURSDAY 31 JULY

23.00 YSTADS TEATER

Charles Lloyd New Quartet
Charles Lloyd (US) – tenor sax, flute
Gerald Clayton (US) – piano
Joe Sanders (US) – bass
Justin Brown (US) – drums
75 år fyllda finns det kritiker som hävdar att
saxofonisten och jazzlegenden Charles Lloyd aldrig
har låtit bättre. Djupet i hans sätt att uttrycka sig
reflekterar ett helt liv av experimenterande. Han
har uppnått en sådan position i musikvärlden att
han med ålderns rätt skulle kunna dra sig tillbaka.
Men Charles Lloyd har inga tankar på att sluta med
musiken lika litet som han när någon önskan att se
tillbaka på sin långa karriär. ”Framåt” har alltid varit
hans motto och han fortsätter oförtrutet genom att
lägga in en ännu högre växel.
Charles Lloyd föddes den 15 mars 1938
i Memphis, Tennessee, och växte upp i en
musikalisk smältdegel av blues, gospel och
jazz. Bara 12 år gammal spelade han med
blueslegender som Johnny Ace, Howlin’ Wolf och
B.B. King. Han har ofta blivit kallad pappan till
världsmusikrörelsen, sedan han i slutet av 50-talet
börjat inkludera musik från många olika kulturer
i sina kompositioner.

Sitt genombrott fick han i Chico Hamiltons
kvintett och senare hos Cannonball Adderley.
I den kvartett, som han ledde 1965-69,
introducerade Charles Lloyd flera blivande
storstjärnor som pianisten Keith Jarrett, trummisen
Jack DeJohnette och Basisten Cecil Bee. Ett album
med kvartetten, ”Forest Flower” (1956), var den
första jazzinspelning, som såldes i en miljon ex.
Missnöjd med sin position som ”superstar” drog
han sig tillbaka från musiklivet 1969 och återvände
inte från sin självvalda exil förrän 1981, då för
att turnera världen runt med pianisten Michel
Petrucciani. Ytterligare några eremitår följde,
men 1989 återvände Charles Lloyd till jazzscenen
för att stanna.
Pianisten Gerald Clayton föddes i Holland
men har växt upp i södra Kalifornien. Hans far
är basisten och storbandsledaren John Clayton.
Gerald Clayton har spelat flitigt med trumpetaren
Roy Hargrove och har ackompanjerat flera
sångerskor, bland andra Diana Krall.
Han har gett ut tre album under eget namn.

Joe Sanders är en av de mest eftersökta
unga basisterna och har spelat med en lång
rad namnkunniga jazzartister: Herbie Hancock,
Jimmy Heath, Wayne Shorter, Dave Brubeck,
Geri Allen och Roy Hargrove.
Justin Brown är en eftertraktad trummis som är
bosatt i New York. Han har spelat med t ex Kenny
Garrett, Christian McBride, Gerald Clayton, Stefon
Harris, Esperanza Spaulding och Terence Blanchard.

At the age of 75, jazz legend Charles Lloyd has no
plans to retire and continues to push the boundaries
of jazz – now with his outstanding new quartet.
Charles Lloyd was born in Memphis, Tennessee.
At the age of 12 he was playing with blues legends
such as Howlin’ Wolf and B.B. King.
With his quartet he released ”Forest Flower”
(1956), the first million-selling jazz album.
After taking long spells away from music,
he returned to the jazz scene to stay in 1989.
Gerald Clayton has played frequently with
trumpeter Roy Hargrove, accompanied numerous
singers, including Diana Krall, and has released
three albums.
Joe Sanders, one of the jazz scene’s most
sought after young bassists has played with
Herbie Hancock, Jimmy Heath, Wayne Shorter,
Dave Brubeck, Geri Allen…
Justin Brown is a highly sought-after drummer
based in New York. He has played with Kenny
Garrett, Christian McBride, Gerald Clayton, Stefon
Harris, Esperanza Spaulding, Terence Blanchard…
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FREDAG / FRIDAY 1 AUG
11.00 PER HELSAS GÅRD

Kristin Korb Trio ”What’s Your Story?”
Kristin Korb (US/DK) – bass & vocals
Magnus Hjorth – piano
Snorre Kirk (NO) – drums
Mainstream med intima och attraktiva varianter

Unge Snorre Kirk har redan blivit en etablerad

av välkända jazzmelodier kan vi vänta oss av denna

trumslagare på den Europeiska jazzscenen.

konsert. Kristin, en ovanligt begåvad sångare

I samarbete med Magnus, Jesper Thilo,

och basist, ger tillsammans med sina skickliga

Fredrik Kronkvist och Mads Tolling har Snorre

medmusiker en stor upplevelse.

genomfört flera projekt.

Född i Montana, USA, är Kristin Korb en klassiskt

This morning’s concert features appealing
variations of well-known jazz melodies from the
highly talented vocalist and bassist Kristin Korb
and her trio.

utbildad basist med magisterexamen från
University of California, San Diego – UCSD.
Där uppmanade hennes lärare, Bertram Turetzky
Kristin att pröva sång simultant med basspelet.
Det blev en fullträff. Senare studerade hon hos
Ray Brown som dessutom förekommer på hennes
första album från 1996. Sedan 2002 har hon
turnerat flitigt i USA och internationellt med bl a
Alex Riel och Jan Lundgren. Kristin är ordförande
i International Society of Bassists. Som basist har
hon en rytmisk känsla som smittar med en skön
precision – rent och träffsäkert. Kristins sång

Kristin Korb studied double bass at the
University of California San Diego, where she was
also encouraged to sing. The combination proved
a stunning success and she released her first
album in 1996. Since 2002 she has toured
frequently in the USA and internationally with
Jan Lundgren, Alex Riel…

präglas av enkelhet med en ljuvlig musikalitet.

Snorre Kirk has become established at a young

Kristin Korb bor nu i Danmark

age on the European jazz scene.

Magnus Hjorth, född 1983 i Laholm, nu bosatt

FOTO UL R I K JA N T Z EN

Magnus Hjorth is based in Copenhagen and
has his own trio.

KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

i Köpenhamn. Där har han examen från Rytmisk
Musikkonservatorium. Han har medverkat vid
flera skivinspelningar, bl a med den egna trion.

Fånga känslan
Välkommen till oss på stranden
Spapaket från 1650kr / person
Beställ på www.ysb.se

FESTIVAL INFO
Jazz Café

Jazzshop/Jazz Shop

Jazzcaféet på Ystads Teater är öppet under
festivalen kl. 15.00 - 23.00, fredag och lördag
kl. 18.00 - 23.00. Här finns lättare rätter,
smörgåsar, kakor, kaffe/te, öl/vin och trevligt
sällskap!

Jazzshopen på Ystads Teater är öppen under
festivalen kl. 15.00 - 23.00.
Här finns T-shirts, jazzaffischer, CD-skivor mm

The Jazz Café at the theatre is open every
day of the festival: Ystad Theatre 15.00 -23.00,
Friday and Saturday 18.00 - 23.00. You can
enjoy light meals, sandwiches, cakes, coffee/
tea, beer/wine and good company!

The Jazz Shop at the theatre is open every
day of the festival: Ystad Theatre 15.00 –23.00.
On sale are T-shirts, posters, CDs etc.

Följ festivalen via/Follow the festival via:
Ystads Allehanda
Sveriges Radio P2
Radio Active 103,9 www.ystadjazz.se
Facebook
YstadJazz app!
Nu hittar du hela programmet i
jazzfestivalens app, YstadJazz, som kan
nedladdas i Appstore och Google Play. Förutom
programmet får du meddelande om eventuella
förändringar, karta över spelplatserna m. m.

Kontakt/Contact
info@ystadjazz.se
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The complete programme is available in the
new jazzfestival app, YstadJazz, which can be
downloaded from Appstore and Google Play.
The app also gives you access to updates,
venue maps and much more.

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

FREDAG / FRIDAY 1 AUG
13.00 RÅDHUSPARKEN

Hannes Olbers Trio featuring Håkan Broström
Hannes Olbers – drums
Sven-Erik Lundeqvist – piano
Sebastian Nordström – bass
Håkan Broström – alto sax

KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

Hannes Olbers, Sven-Erik Lundeqvist och
Sebastian Nordström träffades på musikhögskolan
i Malmö för tre år sedan och har spelat ihop sedan
dess. Deras musik har sina rötter i 40-60-talets
jazztradition med fokus på sväng och samspel och
de har bland annat samarbetat med trumpetaren
Anders Bergcrantz.

Helsingborgsfödde basisten Sebastian
Nordström har sedan flytten till Malmö spelat med
en rad välkända namn: Jan Lundgren, Zoltan Csörsz
och Fredrik Kronkvist.

Hannes Olbers Trio has played together for three
years. Their music has roots in the jazz tradition
of the 1940-60s, with an emphasis on swing and
creative interplay.

Altsaxofonisten Håkan Broström var mycket
verksam på den malmöitiska jazzscenen i slutet av
70- och början av 80-talet, bland annat i gruppen
Equinox. 1984 flyttade han till Stockholm och
spelade med bland andra Peps Blodsband,
Eje Thelin, Ulf Wakenius och i diverse storband.
Sedan 1993 är Håkan knuten till Norrbotten Big
Band, där han leder saxsektionen.

Hannes Olbers includes Miles Davis and
John Coltrane among his influences.

Hannes Olbers, som spelar trummor, är född och
uppvuxen i Hässleholm och till hans stora förebilder
hör Miles Davis, Roy Haynes, John Coltrane och
Brad Mehldau.
Pianisten Sven-Erik Lundeqvist kommer
från Sala men är verksam i Malmö där han
bland andra spelar med Monday Night Big Band
och Fredrik Kronkvist.

Rådhusparken har begränsat antal sittplatser
så ta gärna med filt eller stol, slå dig ned i gräset
och njut av musiken.

Sven-Erik Lundeqvist has played with Monday
Night Big Band, Fredrik Kronkvist…
Sebastian Nordström has performed with
Jan Lundgren, Anders Chico Lindvall…
Håkan Broström has been active on the Swedish
jazz scene since the late 1970s and plays lead
saxophone with Norrbotten Big Band.
Rådhusparken has limited audience seating,
so you can take a blanket or chair with you, relax on
the grass and enjoy the music.

15.00 YSTADS KONSTMUSEUM

Rémi Panossian (FR) – piano
Maxime Delporte (ZA/FR) – bass
Frédéric Petitprez (FR) – drums
Nicole Johänntgen (DE) – sax
Nicolas Gardel (FR) – trumpet
En internationell konstellation som bjuder på
en djärv och explosiv musikblandning med inslag
av rockrytmer, electro och till och med hip hop.
Det avspända växelspelet mellan de fem musikerna
skapar en effektiv och kreativ energi.

Franske trumpetaren Nicolas Gardel
engagerades 2006 i franska flygvapnets bigband,
som leddes av Stan Laférrieré. Han har numera
sitt eget band, The Headbangers och 2009
turnerade han i Europa med David Sanborn.

Pianisten Rémi Panossian är också fransman
och bildade 2002 en mycket uppmärksammad duo
tillsammans med basisten Julien Duthu.
2009 utökade han till en trio och det är detta band
ni får höra i Ystad: med Maxime Delporte på bas
och Fredric Petitprez bakom trummorna. Trion har
turnerat över hela världen och inte minst i Asien,
där man genomfört mer 75 konserter.

An international constellation that offers
an explosive musical mixture with elements of
rock, electro and even hip hop.

Maxime Deporte är född i Johannesburg
i Sydafrika, men har varit verksam i Frankrike
sedan 1985.

Fredric Petiprez from France has appeared
at many international jazz festivals.

Fredric Petiprez, också fransman, har
framträtt på många internationella jazzfestivaler.
Tyska saxofonisten Nicole Johänntgen
har spelat med såväl Nils Landgren som Lars
Danielsson och hon har varit uppvärmare för
saxophonist Bill Evans. Sedan tre år tillbaka
är hon bosatt i Schweiz, där hon har en egen
radioshow, och hon har varit gästsolist på
jazzfestivalerna i Toulouse och Rennes liksom
på Jazz Baltica Festivalen.

Rémi Panossian from France has toured
worldwide with his trio since 2009.
Maxime Deporte, born in Johannesburg,
has been based in France since 1985.

Nicole Johänntgen is a German saxophonist who
has played with Nils Landgren, Lars Danielsson…
Nicolas Gardel is a French trumpeter with his
own band, The Headbangers.
KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

FOTO S ERG E M I C LO

FOTO C H R I S T I A N G A I ER

Rémi Panossian Trio feat.
Nicole Johänntgen & Nicolas Gardel

FOTO OV E H A L L IN

18.30 HOS MORTEN CAFÉ

Ida Karlsson Quartet ”Circles”
Ida Karlsson – tenor sax
Gunnar Åkerhielm – piano
Josef Karnebäck – bass
Kristoffer Rostedt – drums
Ida Karlsson Quartet bildades vintern 2010 och
släppte sitt kritikerrosade debutalbum ”Turns”
följande höst. Bandet spelar originalkompositioner
av Ida Karlsson och musiken beskrivs ofta ha
60-talsreferenser, möjligen med inslag av nordiska
tongångar.
Ida Karlsson Quartet har tillsammans med en
stråkkvartett givit ut ett kritikerrosat album, som
kom ut 2013. Nytt projekt – ”Indigo” är på gång.
”Circles” är en samling jazzinfluerade kompositioner
som, med utvecklat samspel, blir till en följsam och
lätt musik.
KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

Ida Karlsson är uppvuxen i Haraker utanför
Västerås, men bor nu i Skåne. Examen från
Musikhögskolan i Malmö 2013.
Allkonstnären Gunnar Åkerhielm beskrivs
som en egensinnig pianist.
Kristoffer Rostedt är en av Malmös mest
anlitade trummisar.
Josef Karnebäck, virtuos basist, började
på KMH redan som 18-åring.
The Ida Karlsson Quartet was formed in 2010
and plays original compositions by Ida Karlsson that
contain many references to the 1960s. The band
will be playing breezy jazz-influenced songs mostly
drawn from their latest album, ”Circles”.
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FESTIVALNYTT / FESTIVAL NEWS
MÅNGA KÄRA ÅTERSEENDEN
MANY HAPPY RETURNS

ÅRETS HEDERSGÄST
GUEST OF HONOUR 2014

FOTO L A R S J ERN RY D

Vid öppningskonserten, den allra första
festivalen 2010, var Peter Asplund solist hos
XL Big Band på Per Helsas Gård. XL Big Band
återvänder i år tillsammans med Hannah Svensson
och Filip Jers (sid 23).
Ronnie Gardiner, trummor, återvänder för tredje
året i rad, nu med Swedish Statesmen Jazz Group,
som består av idel svenska legendarer (sid 22).
Sinne Eeg, Lily Dahab, Rusconi, John Venkiah Trio
är några andra favoriter som återvänder.
The opening concert of the very first festival in
2010 featured Peter Asplund & XL Big Band at
Per Helsas gård. XL Big Band are back at the
festival this year playing with Hannah Svensson
and Filip Jers (see page 23).

Other festival favourites returning to Ystad
in 2014 include, Sinne Eeg, Lily Dahab, Rusconi,
John Venkiah Trio…

BRA FÖRBINDELSER EFTER KVÄLLSKONSERTERNA!
GOOD CONNECTIONS AFTER THE EVENING CONCERTS!
Skånetrafiken har kompletterat ordinarie
trafiken för att kunna nå hela Skåne efter midnatt.
Skånetrafiken har kompletterat den ordinarie
nattrafiken så att alla kan komma hem efter sista
kvällskonserten som börjar kl 23:00. Det är t o m
möjligt att besöka vårt jamsession på Bryggeriet
en stund.

The local public transport company
Skånetrafiken has added extra trains and buses to
the normal timetable so you can get to anywhere
in Skåne after midnight, such as Malmö Lund or
Kristianstad.
It’s now possible to see the last evening concert
starting at 23.00 and even part of the late night
jam session at Bryggeriet and still catch the train
(Pågatåg) or bus (Buss and Skåneexpressen)
afterwards.

TIDTABELL/TIMETABLE

FOTO D. DA R R

FOTO H A R A L D WA L L EN

Drummer Ronnie Gardiner is returning to the
festival for the third year running and will be
performing with Swedish Statesmen Jazz Group –
which brings together eight great names from the
Swedish jazz scene (see page 22).
Ystad Sweden Jazz Festival är stolta att
presentera amerikanska jazzlegendaren
Charles Lloyd som årets hedersgäst (sid 13).

Ystad Sweden Jazz Festival is proud to
announce that this year’s Guest of Honour is the
American jazz legend, Charles Lloyd (see page 13).

COM.POSITIONS - YOUR INNER PIECE ON LOCATION
Dygnet runt på Stortorget: Layers of Love - en
platsmedveten komposition i dina lurar av Cennet
Jönsson.
Kan man gå omkring i ett musikstycke? Hur låter
Stortorget i Ystad när rytmiska vingslag förflyttar
dig till andra världar? Med din smartphone och
hörlurar kan du ta del av en rytmisk resa inspirerad
av platsen, en musikupplevelse som påverkas av
dina vägval och din omgivning. Välkommen till
Musik i Syds osynliga jazzscen! Men börja med att
gå in här: www.musikisyd.se/digitalascener
COM.POSITIONS genomförs av Musik i Syd i
samarbete med Scen 3 och stöds av Kulturrådet
och Region Skåne.

Layers of Love, a composition by Cennet Jönsson,
is inspired by Ystad’s main square, Stortorget. With
a smart phone and earphones, you can not only
listen to the music as you walk around the square,
but interact with it, as your route and surroundings
influence the musical experience… Find out more
at www.musikisyd.se/digitalascener.

Torsdag/Thursday 31/7 natten mot fredag/early hours of Friday
Kl.00.32

1 buss Ystad station – Malmö Hyllie – Malmö C

Kl.00.32

1 buss Ystad station – Lund C

Kl.01.32

1 buss Ystad station – Malmö Hyllie – Malmö C

Kl.01.32

1 buss Ystad station – Lund C

Kl.01.05

Skåneexpressen 4 mot Kristianstad C

JAZZKIDZ
JAZZKIDZ
Affischbilden är gjord av
Elisa Danielsson i Förskoleklassen
Flotten på Edvinshemsskolan.
(JazzKidz: sid 20)

Fredag/Friday 1/8 natten mot lördag/early hours of Saturday
Kl. 00.32

Pågatåg till Malmö o vidare/to Malmö and onwards

Kl. 01.32

Pågatåg till Malmö o vidare/to Malmö and onwards

Kl. 01.05

Skåneexpressen 4 mot Kristianstad C

Lördag/Saturday 2/8 natten mot söndag/early hours of Sunday
Kl. 00.32

Pågatåg till Malmö

Kl. 01.32

Pågatåg till Malmö

Kl. 01.05

Skåneexpressen 4 mot Kristianstad C

Söndag/Sunday 3/8 natten mot måndag/early hours of Monday
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Kl.00.32

1 buss Ystad station – Malmö Hyllie – Malmö C

Kl.00.32

1 buss Ystad station – Lund C

Kl.01.32

1 buss Ystad station – Malmö Hyllie – Malmö C

Kl.01.32

1 buss Ystad station – Lund C

Kl.01.05

Skåneexpressen 4 mot Kristianstad C

The JazzKidz poster was created
by Elisa Danielsson, a kindergarten
pupil at Edvinshem School in Ystad.
For more info on JazzKidz, see
page 20.
affischbilden är gjord av elisa danielsson i Förskoleklassen Flotten på edvinshemsskolan.

Onsdag 30/7

FRedag 1/8 Kl. 10 • KRuKMaKaRenS gåRd

Jazzparad för alla åldrar &
Konsert med Gunhild Carling
+ The Carling Big Band

Hej Tittut!

Kl. 11 • Samling och instrumentpyssel vid Mariakyrkan
(ta gärna med en tom toarulle).
Kl. 12 • Jazzparad genom stan
Kl. 13 • Konsert i Rådhusparken för JazzKidz och stora
människor.

ToRSdag 31/7 Kl. 14 • RådhuSpaRKen

en sax-jazz-rytm-rörelse-lek för de allra minsta! (1–3 år)
Medverkande: Medi duo, emeli ek (slagverk) & Ida Karlsson
(tenorsaxofon).

löRdag 2/8 Kl. 15.30 • MaRSvInSholMS SloTT

Emil, Pippi, Karlsson & Co

en häftig upplevelse för barnen där de får möta ett livs levande
storband med alla olika instrument och bjuds in att medverka
med allsång.
Medverkande: Bohuslän Big Band, georg Riedel, Sarah Riedel,
örjan Fahlström och Jens lindvall.

Kickan & Kocken

hallon med jazz och gammaldags glass och en tårtsymfoni
med smörblommor i. Kickan serverar rytmik och sång.
Kocken trollar och håller igång. allt blandas väl i revyn där
glädje och skratt står allra först på menyn!

Biljetter www.ystadjazz.se

Medverkande: gitte pålsson (moster gitarr), Joszef homaly
(Jumping Joe), ulf holmström (sax), hjallis persson (gitarr),
Christian olsson (bas).
Banderoll.indd 1

2011-03-22 09.30

FREDAG / FRIDAY 1 AUG

16.30 YSTAD SALTSJÖBAD

Diane Schuur “Celebrates the music of Stan Getz and Frank Sinatra”
Diane Schuur (US) – piano and vocals
Joel Frahm (US) – sax
Roni Ben-Hur (IL/US) – guitar
Ben Wolfe (US) – bass
Willie Jones III (US) – drums
Diane Schuur är en av dagens ledande
jazzsångerskor. Hon föddes blind men begåvad
med absolut gehör. Hennes pappa var en duktig
amatörpianist och mamman hade en stor
skivsamling. Det var i denna Diane fann skivor
med Dinah Washington, hennes stora förebild.
Hon är också en mycket duktig pianist.
Hennes långa och framgångsrika karriär
spänner över hela tre decennier och har bland
annat resulterat i två Grammys och tre Grammynomineringar. Hon har samarbetat med Count
Basie, Barry Manilow, Ray Charles, Jose Feliciano
och B.B. King, tillsammans med den sistnämnde
har hon toppat de amerikanska hitlistorna vid
två tillfällen. På meritlistan finns också flera
framträdanden i Vita Huset.
Diane Schuurs senaste projekt är ett album,
där hon tolkar Frank Sinatra och Stan Getz, och det
är denna repertoar hon tänker presentera på Ystad
Sweden Jazz Festival. Hon har med sig fyra ytterst
kompetenta musiker:

Hennes boporienterade gitarrist, Roni Ben‑Hur,
är född i Israel, men kom till USA redan 1985, där
han inledde sin karriär i pianisten Barry Harris trio.
Tenorsaxofonisten Joel Frahm har främst låtit
tala om sig för sitt mångåriga samarbete med
pianisten Brad Mehldau, men han har också spelat
med Jane Monheit och Stan Getz.
Även basisten Ben Wolfe har en diger meritlista.
Han inledde sin karriär med sångaren Harry Connick
Jr, ingick senare i Wynton Marsalis Septet och har
under senare år turnerat mycket med en annan stor
sångerska, Diana Krall.
Trummisen Willie Jones III har Philly Joe
Jones, Art Blakey och Billy Higgins som sina stora
förebilder. Han lärde sig mycket under sina år i
Milt Jacksons grupp och i sju år, 1998-2005, var
han medlem av Roy Hargrove Quintet.

One of today’s leading jazz vocalists, Diane
Schuur, will perform songs made famous by
two of her most important mentors:
Stan Getz and Frank Sinatra.
Diane Schuur was blind from birth, but she
was gifted with perfect pitch and initially taught
herself piano by ear. Dinah Washington was an
early influence and Diane developed her own
rich, resonant vocal style at a very young age.
Her distinguished recording career spans three
decades and includes two Grammy awards.
She has collaborated with countless stars including
Count Basie Orchestra, Barry Manilow, B.B. King,
Ray Charles and Jose Feliciano, and has performed
at The White House on several occasions.

Joel Frahm is best known for his long
collaboration with pianist Brad Mehldau, but
has also played with Jane Monheit, Stan Getz…
Ben Wolfe began his bass-playing career with
singer Harry Connick Jr., later joined the Wynton
Marsalis Septet and has toured in recent years
with Diana Krall.
Willie Jones III lists Philly Joe Jones, Art Blakey
and Billy Higgins as his big influences.
He was a member of the Roy Hargrove Quintet
for seven years.
KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

Roni Ben-Hur, a bop-oriented guitarist, was
born in Israel and moved to the USA in 1985, where
he started his career in the Barry Harris Trio.
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FREDAG / FRIDAY 1 AUG

FOTO IN ES K A I S ER

20.00 YSTADS TEATER

Abdullah Ibrahim ”Senzo”
Abdullah Ibrahim (ZA) – piano
Återigen får vi stifta bekantskap med Sydafrika
och Abdullah Ibrahim är personligt sammanvävd
med Sydafrikas 1900-tals historia. Som pianist
presenterar han en exposé över klanger som man
upplever hämtade från gospel, reggae och blues
med inspiration från världens alla hörn.
Musiken spänner från inåtvänd sublim känsla
till infallsrika utspel. Senzo är namnet på hans
soloalbum, utgivet år 2008.
Abdullah Ibrahim spelade när Nelson Mandela
svors in som president 1994. Han är inte bara
musiker utan även lärare och har grundat
utbildningsseminariet M7 i Kapstaden.
Ibrahim förespråkar en övergripande – holistisk –
syn för att ge unga artister förståelse för naturens
och traditionens hemligheter. Han ser musiken som
en avgörande läkande kraft och hans artistiska
credo innefattar bl a vikten av att lyssna till
traditionens röst.

Adolph Johannes Brand föddes 1934
i Kapstaden. När han 1968 konverterade till Islam
tog han sitt nuvarande namn. Från 1949 arbetade
han som professionell musiker under namnet
Dollar Brand, ett laddat namn under
apartheidepokens Sydafrika. Han stannade
i landet till början av 1960-talet och hann med
att ackompanjera Miriam Makeba och spela med
Hugh Masekela. 1962 flyttade Abdullah/Brand
till Europa, bodde i Schweiz och Danmark och
blev 1965 upptäckt av Duke Ellington som i Zürich
lyssnade till hans Dollar Brand Trio. Han flyttade
då till New York och succé vid Newportfestivalen
innebar Abdullah Ibrahims stora genombrott.
Nu blev han en viktig aktör på New Yorks
avantgardescener och uppträdde tillsammans
med Ornette Coleman och John Coltrane.

Ibrahim återvände en kort tid till Sydafrika
i mitten av 70-talet. Han gjorde då ett antal
skivinspelningar som fått epitetet Cape Jazz,
bland dem ”Mannenberg” som blev till en
inofficiell nationalsång med tydliga kopplingar
till anti-apartheidrörelsen. Repressionen i landet
gjorde att han återvände till New York redan
1976. Ibrahim har skrivit musik till ett antal filmer
däribland ”Chocolat” från 1988 och ”No Fear,
No Die” från 1990. Han har under åren uppträtt
med en imponerande samling av världsartister,
gjort mängder av skivinspelningar och turnerar
fortfarande världen över.
Sedan apartheidregimen försvann är han åter
bosatt i Sydafrika har varit gift med sångerskan
Sathima Bea Benjamin som en gång introducerade
honom för Duke Ellington. Hon dog 2013. Senzo är
japanska och betyder förfäder/rötter och råkar vara
detsamma som namnet på Abdullah Ibrahims far.

Abdullah Ibrahim is one of the world’s leading
jazz pianists with a style that takes in influences
from all over the globe. The music for tonight’s
concert comes from his solo album ”Senzo”,
released in 2008.
Adolph Johannes Brand was born in 1934
in Cape Town, South Africa. He converted to
Islam in 1968 and took his present name.
He moved to Europe in the early 1960s and was
playing in Zürich when he was discovered by
Duke Ellington. After moving to New York he made
a breakthrough playing at the Newport jazz festival
and performed with jazz greats of the time such as
Ornette Coleman and John Coltrane.
Abdullah Ibrahim has been closely involved
in the recent history of South Africa. His song
“Mannenberg” became an unofficial national
anthem linked to the anti-apartheid movement. He
returned to South Africa when the apartheid regime
ended and played at the presidential inauguration
of Nelson Mandela in 1994. He has written music
for a number of films including ”Chocolat” (1988)
and ”No Fear, No Die” (1990) and continues to
perform with world jazz stars and tour worldwide.
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FOTO N I C K SU T T L E

23.00 YSTADS TEATER

The John Scofield Überjam Band
John Scofield (US) – guitar
Andy Hess (US) – bass
Avi Bortnick (IL/US) – rhythm guitar, samplers
Terence Higgins (US) – drums
Nu kommer en legendar till Ystad.
John Scofield är ständigt på språng för att hitta
nya vägar. Med en viss försiktighet kan man
karaktärisera den här gruppens genre för fusion.
Dock, här finns utrymme för en hel av armada
klanger och rytmer som tänjer och spretar.
Musikfest utlovas. Rubriken för konserten refererar
till gruppens nya album med samma namn.
John Scofield är född 1951 i Dayton, Ohio.
Inspirerad av rock och bluesmusiker började han
spela gitarr redan som 11-åring. Senare påbörjade
han studier vid Berklee College of Music i Boston.
Ett av hans första framträdanden var på Gary Marks
debutalbum Gathering år 1974. Med Gerry Mulligan
och Chet Baker gjorde han senare inspelningar.
1977 medverkade han i ett album med Charles
Mingus och anslöt sig till Gary Burton Quartet.
John Scofield inledde snart sin internationella
karriär som bandledare och 1982 – 85 turnerade
han och gjorde inspelningar tillsammans med Miles
Davis. Samarbetet med Davis lade grunden för
Scofields världsrykte som musiker och kompositör.
KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

Sedan dess har han lett sina egna grupper som
intagit den internationella jazzscenen. Fler än 30
album har John Scofield presterat som bandledare
och medverkande, med bl a Pat Metheny, Charlie
Haden, Eddie Harris, Jack DeJohnette. Bland övriga
legender som han uppträtt och gjort inspelningar
med kan nämnas Ron Carter, Herbie Hancock, Joe
Henderson och Dave Jolland. Genom karriären
har John Scofield haft en fot såväl i traditionellt
jazzsound som mer funkorienterad musik.
Avi Bortnick är född 1963 i Israel, men uppvuxen
i St. Louis, Missouri. Han tog tidigt stort intryck av
funk, rock och soul när han gick i skolan. Senare,
efter examen från University of Florida i Gainesville
bildade han bandet ”What It Is”. Bortnick som
kraftfull rytmgitarrist uppmärksammades av
John Scofield som genast engagerade honom.

Andy Hess är född i Washington DC 1966.
Under tonåren tillbringade han några år med sin
familj i Tyskland. I hemmet var det ett ständigt flöde
av jazz och RnB med artister som Chaka Khan och
Miles Davis. Han har sin utbildning från San Jose
State University. Medlem i John Scofield Überjam
Band sedan början av 2000-talet.
Terence Higgins föddes i New Orleans 1970.
Genom sin farfars far kom han mycket ung i
kontakt med trummor. Så har det hållit på. Efter
gymnasiet påbörjade han musikstudier vid Southern
University. Några år där och Terence beslöt att bli
professionell musiker. Second Line har en särskild
betydelse för honom.

John Scofield is a jazz guitar legend who is
always looking for new musical paths. Throughout
his career he has explored and mixed many genres
from a traditional jazz sound to fusion and funk.
Born in 1951 in Dayton, Ohio, he was inspired by
rock and blues, began playing guitar at the age of
11 and went on to study at the Berklee College of
Music. Between 1982-1985 he toured and recorded
with Miles Davis, a collaboration that helped to
establish his international reputation as a guitarist
and composer. He has toured with his own band for
many years, played on more than 30 albums
and performed with a long list of world jazz stars
such as Pat Metheny, Charlie Haden, Eddie Harris,
Ron Carter, Herbie Hancock…
Avi Bortnick, rhythm guitarist, was born in
Israel in 1963. He grew up in St. Louis, Missouri,
influenced by funk, rock and soul, and formed his
own band ”What It Is”.
Andy Hess, born in Washington DC in 1966, was
influenced by jazz and R&B. He has played with the
John Scofield Überjam Band since the early 2000s.
Terence Higgins, born in New Orleans in 1970,
was introduced to the drums at an early age by
his great grandfather and went on to study music
at Southern University.
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JAZZKIDZ
ONSDAG / WEDNESDAY 30 JULY

TORSDAG / THURSDAY 31 JULY

12.00 STORTORGET-RÅDHUSPARKEN

14.00 RÅDHUSPARKEN

Jazzparad med Gunhild Carling
och Carling Big Band

”Kickan och Kocken”

13.00 RÅDHUSPARKEN

Carling Big Band
”För JazzKidz och stora människor”
Gunhild Carling – trombone and vocals
Hans Carling – trumpet
Erik Berndalen – trumpet
Håkan Persson – trombone
Henrik Jonsson – trombone
Gerd Carling – alto sax
Håkan Ekvall – baritone sax, clarinet
Max Carling – tenor sax, clarinet, violin
Mattias Carlsson – sax, clarinet, flute
Aina Carling – banjo, guitar
Ulf Carling – drums
Mattias Uneback – bass
Hans Inge Magnusson – piano
Carling Big Band med energiknippet Gunhild
Carling i spetsen har slagit knock på musikvärlden
med sin smått sanslösa mix av 30- och 40-talsjazz.
Orkestern liknar ingen annan, alla musiker spelar
olika instrument och dansar och showar ohämmat
till publikens stora förtjusning.
Carling Big Band har sitt ursprung i den orkester,
som bildades för den årliga julvarietén
på Lunds stadsteater 2003.
Medlemmarna kommer i huvudsak från Carling
Family och Maritime Stompers och förebilderna är
storheter som Duke Ellington, Fletcher Henderson,
Luis Russell, Chick Webb och Jean Goldkette.
En del arrangemang är nyskrivna kopior på gamla
melodier, men det mesta materialet är nyskrivet
av framförallt Gunhilds pappa, tradjazzlegenden
Hans ”Cooling” Carling, Gunhild själv och Erik
Berndalen. Carling Big Band har framträtt
i betydande konserthallar runt om i Sverige och
på jazzfestivaler i Danmark och Tyskland.
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FOTO JO H A N B LO M E

Gunhild Carling är orkesterns frontfigur.
En artist som genom sin humor och värme uppnår
en fantastisk publikkontakt, antingen hon sjunger
med stor inlevelse eller spelar några av sina många
instrument: trumpet, trombon, munspel, harpa
eller säckpipa. Gunhild har en bredd som få och har
därför nått långt utanför jazzens snäva gränser.
I TV har hon med stor framgång uppträtt i
bland annat ”Allsång på Skansen”, ”Diggiloo”
och ”Så ska det låta”, hon var kommentator i
”Dansbandskampen” och så sent som den här våren
har vi sett Gunhild tävla i ”Let´s Dance” i TV4.
Rådhusparken har begränsat antal sittplatser,
så ta gärna med filt eller stol, slå dig ned i gräset
och njut av musiken.
The highly entertaining Carling Big Band, will
lead a jazz parade for children at 12.00 from the
main square, Stortorget, to Rådhusparken, where
they will give a family concert in the park at 13.00.
Carling Big Band, fronted by multi-instrumentalist
Gunhild Carling, is famous for variety-style shows
featuring jazz from the 1930s-1940s, amazing
musical virtuosity and dance – it promises to be
a fun afternoon!
Rådhusparken has limited audience seating,
so you can take a blanket or chair with you, relax on
the grass and enjoy the music.
KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

Gitte Pålsson – vocals
Joszef Homaly – vocals
Ulf Holmström – sax
Hjallis Persson – guitar
Christian Olsson – bass
Ett köksäventyr för små och stora, där musiken
styr med buller och bång. Matglad sång och
pyttipannamusik med rödbetsrytmik.
Det är Kickan som serverar rytmik och sång
medan Kocken trollar och håller igång.
Familjeföreställningen ”Kickan och Kocken”
hade premiär 2003 och framfördes de första åren
främst i Skåne. Sommaren 2005 gjorde man en
mycket uppskattad folkparksturné och sedan dess
har Kickan och Kocken varit på turné i hela landet.
Kickan heter egentligen Gitte Pålsson och
är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm som
rytmikpedagog och musikterapeut.
Sedan 1983 har hon jobbat med musik och
scenproduktioner i olika former, vilket bland
annat resulterat i ett tiotal CD-skivor.

Kocken heter Joszef Homaly, men är mer känd
under artistnamnet Jumping Joe.
Han och Gitte samarbetar också i Gunga på Böljan
blå, Cirkusvänner och Vilda Djur, vars CD-skiva blev
Grammisnominerad 2008. Kickan & Kocken bjuder
på sånger med text och musik av Gitte Pålsson.
Lars Bengtsson svarar för regin och Bibban
Bengtsson är scenograf.
Rådhusparken har begränsat antal sittplatser,
så ta gärna med filt eller stol, slå dig ned i gräset
och njut av musiken.
”Kicken och Kocken” is a lively musical show
for children, a kitchen adventure that has been
performed all over Sweden since it premiered in
2003. The music and lyrics are written by Gitte
Pålsson (Kicken) who performs with Joszef Homaly
(Kocken) also known as the clown, Jumping Joe,
in a show that mixes jazz, other music genres and
a touch of magic.
Rådhusparken has limited audience seating,
so you can take a blanket or chair with you, relax on
the grass and enjoy the music.

JAZZKIDZ
FREDAG / FRIDAY 1 AUG

LÖRDAG / SATURDAY 2 AUG

10.00 KRUKMAKARENS GÅRD

15.30 MARSVINSHOLMSTEATERN

Medi Duo ”Hej Tittut!”

”Emil, Pippi, Karlsson & Co”

Ida Karlsson – tenor sax, dance
Emeli Ek – drums, percussion,dance

Georg Riedel, Sarah Riedel, Jens Lindvall och
Örjan Fahlström med Bohuslän Big Band
Örjan Fahlström – conductor
Jens Lindvall – presenter and vocals
Sarah Riedel – vocals
Saxophones & woodwind
Joakim Rolandsson
Johan Borgström
Martin Svanström
Mikael Karlsson
Alberto Pinton
Trumpet & flugelhorn
Lennart Grahn
Samuel Olsson
Robin Rydqvist
Jan Eliasson

Föreställningen bygger på kompositioner som
Medi Duo har arbetats fram utifrån enkla idéer
där små barn kan känna igen sig. Föreställningen
har en röd tråd, men är inte en traditionell saga
eller historia. Ett möte mellan musik, musiker och
små barn med toner och rytmer som de vanligtvis
kanske inte får höra, men som de ändå kan ta till
sig trots sin ringa ålder. Med musik och rörelse som
medel leker filurerna Ida och Emeli med barnen i
deras värld. Gruppen har haft föreställningar på
förskolor i Malmö vintern 2014. Medi Duo har släppt
ett album som fått god kritik.
Emeli Ek är rytmikpedagog med trumsetprofil
och examen från Musikhögskolan i Malmö.
Spelar även i americana-popbandet The Bandettes.
Bandet har släppt en skiva som fått goda
recensioner med spelningar runtom i Sverige.
Ida Karlsson presenteras på sidan 15.

”Hej Tittut!” is a playful music and movement
show for small children. The show is based on
songs written by Medi Duo, consisting of Emeli
Ek and Ida Karlsson, who presented the show
at nursery schools earlier this year with great
success..
KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

Krukmakaren i Ystad

Trombone
Christer Olofsson
Magnus Svedberg
Lisa Bodelius
Niclas Rydh – bass trombone, tuba
Rhythm section
Anders Persson – piano
Erik Weissglas – guitar
Georg Riedel – bass
Göran Kroon – drums
Barn- och familjeföreställningen ”Emil, Pippi,
Karlsson & Co” bygger på Astrid Lindgrens texter
och Georg Riedels musik. Förutom upplevelsen att
få möta ett livs levande storband inbjuds barnen
också att medverka med allsång i de många kända
låtarna.

Jazzveteranen Georg Riedel har spelat med
de flesta av våra inhemska storheter, främst Arne
Domnérus och Jan Johansson. Det är således
Georg som är basist på Jan Johanssons ”Jazz på
svenska”, Sveriges genom tiderna bästsäljande
jazzinspelning. Samarbetet med Astrid Lindgren
inleddes 1968 och Georg har skrivit musiken till
en rad filmer och TV-serier baserade på hennes
populära barnböcker. Till hans mest älskade
kompositioner hör ”Du käre lille snickerbo” och
”Idas sommarvisa”. Georg Riedel har också tonsatt
Lennart Hellsing och Barbro Lindgren, samt skrivit
signaturmelodin till TV-serien ”Alfons Åberg”.
Sångerskan Sarah Riedel (dotter till Georg)
nominerades 2010 till SR:s utmärkelse Jazzkatten
som årets nykomling.
Samma år gav hon ut sin första skiva under eget
namn, ”Memories of a Lost Lane”.
Jens Lindvall har utbildat sig till skådespelare
vid Teaterhögskolan i Malmö och arbetat som
sångare och skådespelare på bland annat
Norrbottensteatern, Helsingborgs stadsteater
och Teater Västmanland.
Kompositören, arrangören och dirigenten
Örjan Fahlström är en av våra mest erfarna
storbandsledare. 1989-96 var han konstnärlig
ledare för Norrbotten Big Band och han har jobbat
som gästdirigent för storband i Tyskland, Danmark,
Finland och Belgien. Sedan 2005 är han professor
vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Bohuslän Big Band är känt för sina samarbeten
med musiker, kompositörer och arrangörer inom
och utanför sin genre. Från mitten av 50-talet
har bandet utvecklats till ett av Sveriges två
helprofessionella storband.
”Emil, Pippi, Karlsson & Co” is a show for
children and the whole family based on Astrid
Lindgren’s texts and Georg Riedel’s music, giving
children an opportunity to sing along with their
favourite songs and experience a real big band –
the Bohuslän Big Band. Well-known jazz musician
Georg Riedel began collaborating with Astrid
Lindgren in 1968 and wrote the music for the classic
songs from the immensely popular TV adaptations
of her books, such as Pippi Longstocking.

KO N S ER T VÄ R D
C O N C ER T H O S T
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KUR T JÄ RNB ERG

11.00 PER HELSAS GÅRD

Swedish Statesmen Jazz Group
”Down Memory Lane”
BO S S E B RO B ERG
FOTO GUNN A R H O L M B ERG

Kurt Järnberg – bandleader, trumpet, trombone
Bosse Broberg – trumpet
Erik Norström – tenor sax
Roland Keijser – tenor sax
Gunnar Lidberg – violin
Nisse Engström – piano
Arne Wilhelmsson – bass
Ronnie Gardiner – drums

ER I K N O R S T RÖ M

Vid denna konsert får vi möta en skara legendarer från
svenska jazzscener. Alla med gedigen erfarenhet.
Som rubriken antyder kommer vi att få höra en hel del
örhängen tolkade av dessa mogna jazzmusiker.
Kurt Järnberg, född 1932, hör till Sveriges verkliga
storbandspionjärer och startade i början av 60-talet
Kurt Järnberg Big Band. Pappa var musiker och som femåring
kunde Kurt vissla Ellingtonmelodier. Via militärmusiken
i Vaxholm och Thore Jederbys orkester bl a, har han blivit
mycket framgångsrik även internationellt.
Bosse Broberg, 77, var länge chef för jazzavdelningen
vid Sveriges Radio. Startade som pianist, men övergick
sedan till trumpet. Under studietiden i Uppsala – han är
fil kand i musikvetenskap – startade han en kvintett inspirerad
av Art Blakey’s Jazz Messengers. Många år i Gugge Hedrenius
Big Blues Band.
Erik Norström är kompositör och arrangör och har sedan
mitten på femtiotalet tillhört sverigeeliten. Han har spelat
med internationella storheter; Stan Getz, Dexter Gordon,
Dizzy Gillespie. Medlem i Radiojazzgruppen. Några av
Eriks kompositioner finns inspelade med bl a Stan Getz.
Roland Keijser, 70 år gammal, är en musikalisk mångsysslare
med ett förflutet inom proggrörelsen under 70-talet – bl a
Blå Tåget engagerade honom då. Han har rört sig i gränslandet
mellan folkmusik och jazz. Roland har på senare år utvidgat
sitt intresse till nordafrikansk och turkisk folkmusik.
Gunnar Lidberg, f. 1929. Fadern spelade fiol och Svend
Asmussen öppnade Gunnars intresse för jazzen. Han blev dock
byggnadsingenjör. Vid sidan har han genomfört en enastående
karriär som musiker med skivinspelningar och samarbeten med
bl a Lars Erstrand, Bengt Hallberg och just Svend Asmussen.
Nisse Engström är född 1931. Av Stickan Holm fick han lära
sig harmonilära och jazzens grunder. Carl-Henrik Norins band
var hans första professionella engagemang. Studier, arbete
som läkare och familj innebar ett långt uppehåll. Genom Ove Lind
återupptog Dr Engström sin musikaliska karriär. Han har spelat
med bl a Roffe Berg, Staffan Broms och Lars Erstrand.

This concert brings together a group of elder statesmen
from the Swedish jazz scene to play much-loved and
remembered jazz from years gone by.
Kurt Järnberg, b 1932, is one of Sweden’s true big band
pioneers and formed the Kurt Järnberg Big Band in the early
1960s at the start of a successful musical career.
Bosse Broberg, 77, was a longtime member of the Gugge
Hedrenius Big Blues Band and spent many years as head
of the jazz department at Sveriges Radio.

RO L A N D K EI JS ER
FOTO GUNN A R H O L M B ERG

Erik Norström has been part of the Swedish jazz elite since
the mid-1950s and played with jazz greats such as Stan Getz,
Dexter Gordon and Dizzy Gillespie.
Roland Keijser, 70, has explored a wide range of genres,
especially folk music and jazz. In recent years he has focused
on North African and Turkish folk music.
Gunnar Lidberg, b. 1929, had a violin-playing father who
stimulated his interest in jazz. Gunnar went on to play with
Lars Erstrand, Bengt Hallberg, Svend Asmussen…

GUNN A R L I D B ERG
FOTO H A N S L I D B ERG

Nisse Engström, b 1931, took a long break from music
to study and work as a doctor, then returned to music.
He has played with Roffe Berg, Lars Erstrand…
Arne Wilhelmsson, b.1937, has been most involved
in the swing tradition and performed with Benny Goodman,
Judy Garland, Ben Webster…
Ronnie Gardiner, b.1932. is perhaps best known as a member
of the Charlie Norman Trio and has played with Dizzy Gillespie,

N I S S E ENGS T RÖ M

Gerry Mulligan, Dexter Gordon…

A RN E W I L H EL M S SO N
FOTO SUN E A N D ER S SO N

Arne Wilhelmsson, född 1937 i Eskilstuna, har varit mest
engagerad i swingtraditionen. Verksam som studiomusiker
och uppträtt med bl a Benny Goodman, Judy Garland och
Ben Webster. Här hemma har vi kunnat uppleva honom med
Gunnar Lidberg och Lars Erstrand.
Ronnie Gardiner är född 1932. Han har samarbetat med
bl a Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan och Dexter Gordon.
Bott många år i Sverige, kanske mest känd som trummis
i Charlie Norman Trio. Rehabilitering av strokepatienter är
ett av Ronnies stora intressen. Ett välkommet återbesök.
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FOTO H A R A L D WA L L EN

LÖRDAG / SATURDAY 2 AUG
13.00 RÅDHUSPARKEN

Hannah Svensson & Filip Jers with XL Big Band “Standards and More”
Hannah Svensson – vocals
Filip Jers – harmonica
Claus Sörensen – musical director, lead sax
Saxophone
Fredrik Ohlin – alto
Janne Klep – tenor
Tobias Sandén – tenor
Niklas Vennerqvist – baritone
Trombone
Stefan Wikström – lead
Calle Lindberg
Åke Letandersson
Magnus Klügel – bass

Hannah Svensson often performs with her
father, the well-known guitarist Ewan Svensson,
and takes her repertoire mainly from the
The Great American Songbook.

Vocalist Hannah Svensson and harmonica
player Filip Jers have worked together extensively
in the last year and will team up with XL Big Band
in Ystad to perform popular jazz standards.

Filip Jers has been called ”the Swedish
harmonica sensation”.
He moves easily between genres: jazz, blues,
folk, world music, country, pop, rock, classic…

Hannah Svensson har växt upp med jazzen tätt
inpå sig. Hennes pappa är den kände gitarristen
Ewan Svensson. Under namnet Two Generations
har Hannah samarbetat med pappa Ewan och
hon har även jobbat med pianisten Tommy Kotter,
trummisen Janne ”Loffe” Carlsson och gitarristen
Per Ödberg. Sin repertoar hämtar hon företrädesvis
i The Great American Songbook.
Filip Jers, född 1986 och jämnårig med Hannah,
har kallats ”den svenske munspelssensationen”.
Han rör sig obesvärat mellan olika genrer: jazz,
blues, folk, world music, country, pop, rock,
klassiskt och filmmusik.
XL Big Band, som bildades i Kristianstad 1980,
har samarbetat med en lång rad internationella
jazzstjärnor och turnerat i Europa och USA.
Bandets musikaliske ledare är Claus Sörensen.

XL Big Band, formed in 1980, has worked
with many international jazz stars and toured
extensively in Europe and the USA.
Rådhusparken has limited audience seating,
so you can take a blanket or chair with you, relax on
the grass and enjoy the music.

FOTO V I K TO R J ER S

Rhythm section
Anders Apell – guitar
Mats Nilsson – piano
Jonas Castell – bass
Pelle ”Trazan” Jonasson – drums

Rådhusparken har begränsat antal sittplatser,
så ta gärna med filt eller stol, slå dig ned i gräset
och njut av musiken.

FOTO P E T ER C L A ES SO N

Trumpet
Jocke Wickström – lead
Carl Lindecrantz
Hans Wiklund
Fredrik Davidsson

Förra året framträdde sångerskan Hannah
Svensson och munspelaren Filip Jers för första
gången tillsammans på klassiska jazztemplet
Nalen i Stockholm. Sedan dess har det blivit
åtskilliga spelningar för det spännande unga
jazzparet. Nu kommer de till Ystad Sweden Jazz
Festival, där Hannah och Filip ger en konsert ihop
med XL Big Band.

KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

18.30 SCALA
FOTO L A R S J ERN RY D

John Venkiah Trio ”Things Change”
John Venkiah – piano and vocals
Simon Petersson – bass
Kristoffer Rostedt – drums
”En av de mest begåvade unga jazzmusiker jag
stött på under min tid på Musikhögskolan i Malmö.”
Orden är Jan Lundgrens och gäller pianisten John
Venkiah, som i år medverkar på Ystad Sweden Jazz
Festival för andra gången.
Första gången var för två år sedan, 2012.
John Venkiah är född i London 1986, men
flyttade till Sverige med sin mor, när han var tolv
år gammal. Han har spelat piano sedan han var
fem år, och började skriva sin egen musik när han
var 14 år. Efter det att han gått det musikestetiska
programmet vid gymnasiet, studerade han vid
Musikhögskolan i Malmö, där han tog sin examen
i jazzpiano 2012. Sedan dess har han frilansat som
pianist och sångare.
2010 bildades John Venkiah Trio. I dag spelar
gruppen en blandning av jazzstandards och Johns
originalkompositioner, med rötter i både klassiska
storheter som Ella Fitzgerald och Duke Ellington,
men också yngre musiker som Esbjörn Svensson
och Brad Mehldau. I sitt komponerande och
musicerande fokuserar John på vackra, intressanta
och fängslande melodier och harmoniska
progressioner. Trion präglas av samspel,
lyhördhet och spelglädje.

I trion igår två jämnåriga musiker, båda med
ett förflutet på Musikhögskolan i Malmö. Simon
Petersson spelar bas och Kristoffer Rostedt sitter
bakom trummorna.
”One of the most talented young jazz musicians
I encountered during my time at the Malmö
Academy of Music.” – Jan Lundgren, talking
about pianist John Venkiah.
John Venkiah is back at the festival with his
trio for the second time after making an acclaimed
debut in 2012. The band play a mixture of jazz
standards and John’s own compositions with
influences ranging from Ella Fitzgerald and Duke
Ellington to Esbjörn Svensson and Brad Mehldau.
Simon Petersson lists Charles Mingus and
Thelonius Monk among his influences.
Kristoffer Rostedt, like John and Simon,
studied at the Malmö Academy of Music.

KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T
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16.45 HOS MORTEN CAFÉ

Anna Pauline Jazz Quartet
”Something old, something new,
something borrowed, something blue”
Anna Pauline Andersson – vocals
Elias Källvik – guitar
David Andersson – double bass
Andreas Baw – drums, percussion
Under senare år har Anna Paulines röst
hörts flitigt i främst Öresundsregionen, där hon
samarbetat med namnkunniga jazzartister som
Svante Thuresson, Jesper Thilo, Gunhild Carling,
Roger Berg, Viktoria Tolstoy och Nils Landgren.
Anna skriver egna låtar som präglas av hennes
rötter i country, folkmusik och jazz. Texterna är ofta
verklighetsbaserade och utgår från hennes egna
livserfarenheter, tankar, reflektioner och möten.

14.00 YSTADS KONSTMUSEUM

Christophe Girard & Anthony Caillet
”Smoking Mouse”

Annas Jazz Quartet har existerat i snart sex
år och här blandar hon friskt standardlåtar och
evergreens i egna arrangemang från framförallt
swingepoken med originalmusik och örhängen från
musikalernas värld. Starka, sångbara melodier, en
rytm som svänger och fin publikkontakt har skaffat
kvartetten många anhängare.

Christophe Girard (FR) – accordion
Anthony Caillet (FR) – trumpet, flugelhorn, euphonium
Hyllad duo ger oss en intim konsert som vibrerar
av starka känslor. Avancerat, men lättillgängligt.
Det finns något magiskt i kombinationen dragspel
och mässingsblås.
Svårbeskrivet och måste upplevas.
Christophe Girard är kompositör och
improvisationsmusiker, lika mycket influerad
av klassisk/samtida konstmusik som jazz, pop
och rock. Han har utbildning från Dijon- och
Pariskonservatorierna.
Christophe Girard är prisbelönad, har uppträtt
som solist bl a med Scarlattitransskriptioner
och på scen med Omar Sosa.

A rare chance to see the improvised musical
dynamics of French duo, Smoking Mouse –
masters of the unusual accordion-brass
combination – at an intimate venue.

2011 släpptes debutskivan ”Meant to be”
och 2012 fick Anna Pauline Höganäs kommuns
kulturstipendium.

Christophe Girard, a prize-winning
improvisational musician and composer,
is influenced by many genres: classical/
contemporary art music, jazz, pop, rock…

Elias Källvik har arbetat aktivt på den
sydsvenska jazzscenen i tio år, bland annat
i Soul Quality Quartet, Anders Bergcrantz Orchestra
och med Svante Thuresson.

Anthony Caillet has long experience as
a soloist with symphony orchestras such
as Orchestre National de France and plays
in many different bands.

David Andersson har bland annat medverkat
i Jan Lundgrens Trio och även spelat med Jan Allan
och Vivian Buczek.

Anthony Caillet, studier i Ardèche och
konservatoriet i Paris. Prisbelönad även han med
rik erfarenhet av arbete som solist i
symfoniorkestrar, bl a Orchestre National de
France. Han är bl a medlem i Oktopussy Tuba
Orkestra, European Tuba Trio, Electro DeLuxe Band.

Andreas Baw är utbildad vid Musikhögskolan i
Malmö och spelar i en rad grupper med olika stilar:
från pop och soul till jazz och världsmusik.

FOTO J E A N - B A P T I S T E M I L LOT

hur långt är vi beredda
att gå i jakten på det
perfekta hemmet?

MarsvinsholmsTeatern presenterar

premiär 28 juni
ons-sön t o m 10 aug
ons-lör kl 19.19, sön kl 17.17
ta Pågatåget!
bilj/info: www.mhst.se
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av Line Knutzon, regi Henrik Dahl

en drastisk komedi i renoveringsmiljö

Anna Pauline Jazz Quartet has played
together for six years and mixes fresh takes
on standard songs and evergreens with Anna’s
own compositions influenced by her roots in
country, folk and jazz.
Anna Pauline has appeared with well-known
Swedish names such as Svante Thuresson,
Gunhild Carling, Roger Berg, Viktoria Tolstoy
and Nils Landgren.
Andreas Baw plays in bands ranging across
pop, soul, jazz and world music.
David Andersson has played in bands such
as the Jan Lundgren Trio.
Elias Källvik has been active on the southern
Sweden jazz scene for the past decade.

KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T
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15.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Cristina Branco ”Idealist”
Cristina Branco (PT) – vocals
Ricardo Dias (PT) – piano, accordion
Bernardo Cotou (PT) – Portuguese guitar
Bernardo Moreira (PT) – double bass
Sångerskan Cristina Branco är i dag en
av de främsta företrädarna för den portugisiska
folkmusiken fado. En musikform inspirerad
av portugisiska sjömansvisor, brasiliansk och
arabisk musik och afrikanska slavsånger.
Den traditionella fadon är ofta melankolisk
och klagofylld och texterna handlar om längtan
och smärta. Men utan förlora respekten för det
traditionella uttrycket, har Cristina Branco lyckats
bringa nytt liv i och förnya fadon och hennes
tolkningar vibrerar ofta av glädje.

KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

Visserligen är en av världens främsta
fadoartister, Amália Rodrigues (1920-99), en
av hennes förebilder och Cristina har dedicerat
ett av sina tretton album till henne. Men än
mer har Cristina Branco hämtat inspiration
från jazzsångerskor som Billie Holiday och
popsångerskor som Janis Joplin och Joni Mitchell.
Cristina Branco fick sitt genombrott i Holland 1996,
då hon gav en konsert som också gavs ut på skiva.
Sedan dess har hon känt sig stå i tacksamhetsskuld
till Holland. 2000 kom hon således med ett album,
där hon tolkar den holländske poeten J J Slauerhoff
(1925-76), och hon har vid ett flertal tillfällen
turnerat med Amsterdam Sinfonietta.

Hennes senaste album, trippel-CD:n
”Idealist”, är en slags sammanfattning av hennes
karriär så långt. Men inte bara en nostalgisk
återblick: albumet innehåller också tre splitternya
låtar, däribland en traditionell fado.

Hennes musik har fört henne runt hela världen
och har också inbringat Cristina Branco en rad
priser. Redan 1999 fick således ett av hennes album
pris som bästa skiva i kategorin världsmusik av den
franska tidskriften Le Monde de la Musique.

Bernardo Moreira är en mycket erfaren
basist, som spelat med jazzstorheter som Eddie
Henderson, Norman Simmons och Al Grey. 1993
turnerade han i USA med sin kvintett och Steve
Nelson, och samma år gav han flera konserter i
Spanien med Norma Winstone och Conrad Herwig.

Ricardo Dias, som spelar piano, dragspel,
säckpipa och olika slags flöjt, har arbetat med
Cristina Branco sedan 2005. Han är också
medlem av Brigada Victor Jara, ett portugisiskt
folkmusikband, som spelat in flera CD-skivor.
Bernardo Couto trakterar portugisisk gitarr,
och förutom Cristina Branco samarbetar han också
med Antonio Zambujo.

Cristina Branco is one of today’s leading singers
of fado – a form of Portuguese folk music inspired
by influences from Portugal, Brazil, the Arab world
and Africa. Although traditional fado is often
melancholy and full of longing, Cristina Branco
has succeeded in re-energising the genre, without
losing its original spirit.
Since making her breakthrough in Holland in
1996 she has toured internationally and released
a number of albums. Today’s concert takes its songs
from ”Idealist”, a retrospective collection released
earlier this year.
Ricardo Dias, who plays piano, accordion,
bagpipes and various types of flute, has worked
with Cristina Branco since 2005.
Bernardo Couto plays the distinctive Portuguese
guitar, and as well as playing with Cristina Branco
also collaborates with Antonio Zambujo.
Bernardo Moreira is a highly experienced bassist
who has played with jazz greats such as Eddie
Henderson, Norman Simmons and Al Grey.

25

LÖRDAG / SATURDAY 2 AUG

FOTO ING R I D H ER T F EL D ER

FOTO LUC A D ’AGO S T IN O
FOTO GO R M VA L EN T IN

20.00 YSTADS TEATER

Jan Lundgren invites Grégoire Maret, Jesper Lundgaard, Alex Riel
Jan Lundgren – piano
Grégoire Maret (CH) – harmonica
Jesper Lundgaard (DK) – bass
Alex Riel (DK) – drums
Jan Lundgren har bjudit in världsstjärnan
Grégoire Maret till denna konsert.
Maret är en virtuos och en av många beundrare
är Herbie Hancock.
Grégoire Maret är född i Genève 1975. Han
började spela munspel vid 17 års ålder. Grégoires
barndom var fylld av rika musikaliska intryck
från mor – afroamerikan från Harlem – och från
schweizisk far, jazzmusiker. Efter examen från
Conservatoire Supérieur de Musique i Genève, tog
han ett avgörande steg och flyttade till New York
för studier vid New School University. Över tiden
har han finslipat sin förmåga och blivit en av de
mest efterfrågade utövare av munspel i världen.
Maret har själv utvecklat sitt unika sound och sin
mångsidiga stil vilket gjort det möjligt för honom att
lätt förflytta sig över en mängd olika musikaliska
genrer. Ofta jämförd med legendarer som Toots
Thielemanns och Steve Wonder har han uppträtt
med en oräknelig skara av andra världsartister
som Pete Seger, Cassandra Wilson, Elton John och
Sting. Med Suzuki Harmonica har han medverkat
till viktig utveckling av instrumentet och nu
finns en serie munspel med hans namn i märket.
Grégoire Maret arbetar nu på sitt första soloalbum.
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Jan Lundgren är Ystad Sweden Jazz Festivals
viktigaste krydda. Med sitt mångåriga, intensivt
utforskande av den improviserade musikens flesta
yttringar har han skapat ett kontaktnät som är
själva motorn i festivalen. Hans egen trio, varmt
omhuldad, Mare Nostrum med Richard Galliano och
Paolo Fresu samt konserter och album med Bengan
Janson och Ulf Wakenius samarbete med Gustaf
Sjökvists Kammarkör är blott en bråkdel av alla
projekt vi associerar med honom.
Otaliga album och dessutom ”Steinway Artist”.
En favorit bland basister är Jesper Lundgaard,
60, som förutom musiker är kompositör/
bandledare/producent och förstärkarkonstruktör.
Professionell från 22 års ålder med ett
häpnadsväckande antal album som medverkande
– mer än 500 st. Spelat med Dexter Gordon, Benny
Waters, Thad Jones, Mel Lewis, Pepper Adams,
Roy Eldridge och många fler. En flitig gäst i Ystad.

Alex Riel är född 1940 och länge stadigt bland
de mest inflytelserika och uppärksammade
slagverkarna i Europa. Montmartre i Köpenhamn
på sextiotalet var en magnet för stora jazz
legendarer. Där spelade Alex Riel i husbandet med
bl a. NHØP och Kenny Drew. Sålunda fick Alex
tidigt kontakt med Ben Webster, Dexter Gordon,
Dizzy Gillespie. Så har det fortsatt med flera hundra
skivinspelningar, världsturnéer och konserter.
Flera gånger i Ystad.
For this concert, Jan Lundgren has invited
world star Grégoire Maret, whose many admirers
include Herbie Hancock.
Grégoire Maret, born in Geneva, began playing
harmonica when he was 17.
He has developed his own unique sound and
a versatile style that has made it easy for him
to move between music genres. He has often been
compared with legends such as Toots Thielemanns
and Steve Wonder, and has performed with
a long list of stars including Pete Seger,
Cassandra Wilson, Elton John and Sting.

Jan Lundgren is a pianist who has been involved
in a wide range of projects over the years, exploring
a rich variety of jazz styles with his own trio,
Mare Nostrum with Richard Galliano and Paolo
Fresu, Bengan Janson, Ulf Wakenius…
Jesper Lundgaard, 60, is a bassist, composer,
bandleader, producer and amplifier designer. A
professional musician since he was 22, he has
played on over 500 albums with Dexter Gordon,
Benny Waters, Thad Jones, Mel Lewis…
Alex Riel, born in 1940 has long been regarded
as one of the most influential drummers in Europe.
In the 1960s he played in the Montmartre house
band in Copenhagen, performing with Ben Webster,
Dexter Gordon, Dizzy Gillespie…

KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T
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23.00 YSTADS TEATER

Enrico Rava Quintet feat. Gianluca Petrella “Tribe”
Enrico Rava (IT) – trumpet
Gianluca Petrella (IT) – trombone
Giovanni Guidi (IT) – piano
Gabriele Evangelista (IT) – double-bass
Fabrizio Sferra (IT) – drums
Trumpetaren Enrico Rava är tveklöst Italiens
mest kände jazzmusiker. Ända sedan sitt
internationella genombrott som medlem av
Gato Barbieris kvintett i mitten av sextiotalet har
han varit involverad i oräkneliga spännande projekt
och rankas som en av de mest betydelsefulla
trumpetarna på den europeiska kontinenten.
Hans mycket individuella spelstil har gjort det
svårt att placera honom i ett speciellt fack.
Enrico Rava har obesvärat rört sig utanför
traditionella begränsningar, hela tiden med fin
känsla för det lyriska uttrycket och fylld av färska
idéer. Tillsammans med instrumentkollegan
Paolo Fresu har han således spelat in en rad
album inspirerad av några av jazzhistoriens stora
trumpetare och Enrico Rava har också tolkat flera
välkända operaarior på skiva.

I likhet med stora amerikanska förebilder som
Miles Davis och Art Blakey har Enrico Rava
inspirerat och uppmuntrat många unga, talangfulla
musiker genom att ge dem en chans i sina olika
konstellationer. Och det har varit både ett givande
och ett tagande genom att han har tillfört sin egen
grupp nya idéer och ny energi.

Enrico Rava har samarbetat med en lång
rad kända jazzmusiker som Stefano Bollani,
Lee Konitz, Joe Henderson, Michel Petrucciani,
Charlie Mariano, Joe Lovano, Archie Shepp och

Gabriela Envagelista är en ung basist,
som Enrico Rava mötte på en jazzworkshop
i italienska Siena.

den svenske toppbasisten Palle Danielsson. Han
har turnerat över hela världen och framträtt på
många av de mest prestigefyllda jazzfestivalerna,
bl a i Montreal, Toronto, Los Angeles, Antibes,
Berlin, Paris, Tokyo, Rio de Janeiro och São Paulo .

Gianluca Petrella, som spelar trombon i hans
nuvarande kvintett, anses således som en av
världens främsta på sitt instrument. Bland de
namnkunniga musiker han uppträtt tillsammans
med märks Steve Bernstein, Bobby Previte,
Greg Osby och Carla Bley.
Pianisten Giovanni Guidi tillhör den nya
italienska jazzgenerationen och utsågs 2007
till årets främsta nykomling av Musica Jazz.

Enrico Rava is without doubt Italy’s most
well-known jazz musician. Since his international
breakthrough in the mid-1960s with Gato Barbieri’s
Quintet, he has been involved in countless
exciting projects and is regarded as one of the
most important trumpeters in Europe. His highly
individual playing style has made him difficult
to categorise and he has always moved outside
of traditional musical boundaries. With fellowtrumpeter Paolo Fresu, he has recorded a series
of albums inspired by some of the great trumpeters
in jazz history. Enrico Rava has collaborated with
many star names over the years: Stefano Bollani,
Lee Konitz, Joe Henderson, Michel Petrucciani,
Charlie Mariano, Joe Lovano…

Gianluca Petrella, who plays in his own
quartet is considered to be one of the world’s
greatest trombonists. He has worked with
many well-known musicians: Steve Bernstein,
Bobby Previte, Greg Osby, Carla Bley…
Giovanni Guidi is an up and coming pianist
in the emerging Italian jazz generation.
Gabriela Envagelista is a young bassist,
discovered by Enrico Rava at a jazz workshop
in Siena.
Fabrizio Sferra, regarded as one of the most
original drummers in Europe, is the founder of
the well-known trio, Doctor 3.

Like many of the jazz greats, Enrico Rava has
inspired and encouraged many young and
talented musicians, not least by including them
in his own groups and constellations.

Fabrizio Sferra betraktas som en av de mest
originella trummisarna i Europa och är grundare av
den välkända och mycket prisade trion Doctor 3.
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10.30 SCALA

Caroline Leander
”Colours in Motion”
Caroline Leander – piano and vocals
Magnus Lindeberg – guitar
Anders Lorentzi – bass
Bo Håkansson – drums
Pianisten och sångerskan Caroline Leander
har funnits med på jazzscenen ända sedan
80-talet och gjort starka avtryck med sin mycket
personliga musik, där färg, form och improvisation
är nyckelorden. Hennes texter och melodier tycks
huggna i ett stycke där rösten och pianot utgör
den röda tråden i sånger om både samhörighet
och utanförskap.
Sedan hösten 2008 samarbetar Caroline
under namnet Colours in Motion med basisten
Anders Lorentzi och trummisen Bo Håkansson.
Deras första gemensamma produktion, ”Under my
Heart”, kom 2010 och två år senare var det dags för
nästa platta, ”Melting into Happiness”, där även
gitarristen Peter Tegnér medverkar.
KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

Gruppen har bland annat framträtt på Jazz
under stjärnorna i Brantevik, Fasching i Stockholm,
Palladium i Malmö och Mejeriet i Lund
Magnus Lindeberg har varit en del av Malmös
musikscen sedan början av 2000-talet. Det har
inneburit samarbeten med så vitt skilda artister
som Svante Thuresson och Timbuktu. Han spelar
inom många olika genres och sammanhang men
har sin rötter i jazz och blues.
Anders Lorentzi har också arbetat med
artister som Miriam Aïda, Fredrik Kronkvist,
Helene Sjöholm, Anna Pauline och Gunhild Carling
och han har suttit i orkesterdiket när Malmöoperan
spelat musikalerna ”Les Miserables”, ”Evita”
och ”Miss Saigon”.
Bo Håkansson har spelat trummor i 20 år och
det i många skiftande sammanhang. På sista
tiden har han även jobbat med Torbjörn Righard,
Dan Bornemark, Elisabeth Melander, Malmö
Symfoniorkester och Ars Nova Ensemble.
Caroline Leander is a well-known Swedish
pianist and singer who has been on the jazz
scene since the 1980s and made a strong
impression with her highly personal style and
compositions. She has collaborated with Anders
Lorentzi and Bo Håkansson since 2008 under the
name ”Colours in Motion”.
Magnus Lindeberg has been part of Malmö’s
music scene since the early 2000s.
Anders Lorentzi has worked with Miriam Aïda,
Fredrik Kronkvist, Anna Pauline…
Bo Håkansson is a drummer with 20 year’s
of wide-ranging experience.

16.15 YSTADS TEATER

Fredrik Kronkvist
AFRO CUBAN SUPREME
feat. Miriam Aïda & Eliel Lazo
Fredrik Kronkvist – alto sax
Miriam Aïda – vocals
Eliel Lazo (CU) – congas
Martin Sjöstedt – piano
Johnny Åman – bass
Rasmus Blixt – drums
Anförda av den svenske altsaxstjärnan Fredrik
Kronkvist bjuder AFRO CUBAN SUPREME på en
mångfacetterad mix av afrokubanska rytmer och
Coltrane-inspirerad jazz. Räkna med en äventyrlig
och färgstark upplevelse där nya infallsvinklar på
tidlös latinjazz utmynnar i en explosiv rytmfest,
som berör både kropp och själ.
Fredrik är en prisbelönt saxofonist med flera
uppmärksammade album bakom sig. På sitt
senaste album, ”New York Elements” samarbetar
han med Aaron Goldberg, Reuben Rogers och
Gregory Hutchinson och skivan tog sig in på listan
över 2012 års bästa album i Down Beat.
Sångerskan Miriam Aïda skivdebuterade
2001 och efter åtta album och otaliga
scenframträdanden är hon ett välkänt namn
inte bara på den svenska jazzscenen utan också
utomlands. 2012 utnämndes hon till Årets Artist
på Folk & Världsmusikgalan

Den kubanske congavirtuosen Eliel Lazo
rankas som en av världens mest unika slagverkare.
19 år gammal vann han det prestigefyllda Percuba
International Percussion Prize och han har anlitats
av världsstjärnor som Herbie Hancock,
Wayne Shorter och Dianne Reeves.
Fredrik Kronkvists band ingår några av den
nya jazzgenerationens mest eftertraktade musiker:
Martin Sjöstedt, Johnny Åman och Rasmus Blixt.
AFRO CUBAN SUPREME play an exciting
and varied musical mix, incorporating Afro-Cuban
rhythms and Coltrane-inspired jazz.
Fredrik Kronkvist is a prizewinning saxophonist
who has released several acclaimed albums,
including ”New York Elements” in 2012.
Miriam Aïda is a well-known name on the
Swedish jazz scene and internationally after
eight albums and countless concert appearances.
Eliel Lazo, a conga virtuoso from Cuba, has
worked alongside world stars such as Herbie
Hancock, Wayne Shorter and Dianne Reeves.
The band also includes leading young musicians
from the new Swedish generation: Martin Sjöstedt,
Johnny Åman and Rasmus Blixt.

18.00 HOS MORTEN CAFÉ

Fanny Gunnarsson Quartet
”Same Eyes As You”
Fanny Gunnarsson – piano and vocals
Karolina Almgren – soprano sax
Kristian Rimshult – bass
Hannes Olbers – drums

KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T
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Fanny Gunnarsson Quartet – härlig jazz med
popinfluenser. Rivig musik som svänger så det blir
svårt att sitta still. Rubriken refererar till det album
som släpps under våren 2014.

Fanny Gunnarsson föddes 1987 på Österlen.
Som barn började hon sjunga och lärde sig spela
nyckelharpa och piano. Redan i tidig ålder gjorde
hon egna melodier och fick senare upp ögonen
för jazz i gymnasiet. Fanny är en ung talangfull
låtskrivare, pianist och sångerska. Hon har en helt
egen stil, där musiken bygger på jazztraditionen
med popinfluenser. Låtarna i albumet ovan, har
Fanny skrivit själv. Jan Lundgren har producerat
skivan och ”upptäckte” Fanny på Musikhögskolan
i Malmö. Där tar hon sin examen som piano- och
ensemblelärare nu 2014.

Karolina Almgren, Kristian Rimshult och
Hannes Olbers hör till den unga jazzgenerationens
mest lovande musiker.
The Fanny Gunnarsson Quartet will be playing
lively, feel-good, pop-influenced jazz mostly taken
from the album ”Same Eyes As You”, produced
by Jan Lundgren and released earlier this year.
Fanny Gunnarsson is a young, talented Swedish
songwriter, pianist and singer, who wrote all the
songs on the latest album. Karolina Almgren,
Kristian Rimshult and Hannes Olbers are among the
most promising names in the new jazz generation.

SÖNDAG / SUNDAY 3 AUG
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12.30 PER HELSAS GÅRD

Jukka Perko Streamline Jazztet
Jukka Perko (FI) – alto sax
Teemu Viinikainen (FI) – guitar
Ville Herrala (FI) – bass
Teppo Mäkynen (FI) – drums
Här kommer vi att känna igen oss. Jukka Perko
Streamline Jazztet presenterar ett program med
en väl avvägd blandning av örhängen, mindre kända
standards och en del eget material. Jukka Perko
har underbart vacker ton och är sparsmakad solist
vilket för övrigt gäller hela gruppen. Njut!
Endast 19 år gammal blev Jukka Perko enrollerad
av Dizzy Gillespie 1987. Där i hans storband
stannade Jukka under två år. Född 1968 i Huittinen
Finland, har Jukka Perko etablerat sig som en
mycket efterfrågad virtuos solist världen runt.
Bland jazzens stjärnor han spelat med återfinns
McCoy Tyner, Red Rodney och Niels-Henning
Ørsted Pedersen. Man kan även höra honom med
symfoniorkestrar där han är en efterfrågad solist.
Hans album med psalmer tillsammans med Lahti
Symfoniorkester – ”Kaanaanmaa” från 2002 sålde
25000 album i Finland. En lyriker.
Teemu Viinikainen har intagit positionen som
den främste finske jazzgitarristen under senare år.
Han har blivit uppmärksammad internationellt av
bl a Randy Brecker. Belönad är Teemu, en orädd
experimenterande virtuos.
KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

FESTIVAL AMBASSADORS
Lifetime Honorary Ambassador
Quincy Jones
2014
Björn Ranelid – Författare/Author (see page 33)
Nicole Johänntgen – Saxofonist/Saxophonist (see page 33)

Ville Herrala har genom sin mångsidighet och
sitt kraftfulla och uttrycksfulla solospel rankats
bland eliten av basister i Finland. Han har ett
personligt anslag som slår igenom oavsett vilken
genre som förekommer.

2013

Teppo Mäkynen uppvisar ett fenomenalt
trumspel. Verksam sedan 1990 har han fungerat
som ryggrad i en rad framstående finska
jazzgrupper. Han har fått flera utmärkelser och
varit programchef för Pori jazzfestival.

Anna-Lena Laurin – Tonsättare/Composer
Lena Endre – Skådespelare/Actress
Gert Palmcrantz – Ljudproducent/Sound engineer
Anne Lundberg – Programledare/TV presenter
Anne Lundberg is the MC for ”Women in Jazz – Melodies and Memories” with Birgit Lindberg &
Monica Dominique, Ystads Teater, 30 July, 14.30.

Jukka Perko Streamline Jazztet from Finland
offer a mix of hits, lesser known standards
and their own material – beautiful, lyrical jazz
performed by four virtuoso musicians.
Jukka Perko, in demand as a soloist worldwide,
is equally at ease playing with names such
as McCoy Tyner and Red Rodney or with
symphony orchestras.
Teemu Viinikainen is widely recognised
as the leading Finnish jazz guitarist.
Ville Herrala’s powerful solos have made
him one of Finland’s best bass players.
Teppo Mäkynen, a talented drummer, is former
programme director of the Pori jazz festival.

Henning Mankell – Författare, dramatiker /Author, dramatist
Edda Magnason – Artist, låtskrivare, filmskådespelare/Singer-songwriter, film actress
2012

2011
Gösta Ekman – Regissör, skådespelare/Director, actor
Jason Diakité (Timbuktu) – Hip-hop artist/Rapper
Jacques Werup – Musiker, författare, poet/Musician, author, poet
Sara Sommerfeld – Skådespelare/Actress
2010
Bengt-Arne Wallin – Trumpetare, arrangör, kompositör/Trumpeter, arranger, composer
The festival’s first ambassador, Bengt-Arne Wallin is the musical director of the festival’s final concert:
Jan Lundgren Trio & Bengt-Arne Wallin with Bohuslän Big Band ”Swedish Folklore NOW!”, Ystads
Teater, 3 Aug, 23.00
Krister Henriksson – Skådespelare/Actor
Håkan Hardenberger – Trumpetare/Trumpeter
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Roy Hargrove Quintet
Roy Hargrove (US) – trumpet
Justin Robinson (US) – alto sax
Sullivan Fortner (US) – piano
Ameen Saleem (US) – bass
Quincy Phillips (US) – drums
En av de främsta företrädarna för den nya
hardbopgenerationen, trumpetaren Roy Hargrove,
kommer till Ystad Sweden Jazz Festival med sin
amerikanska kvintett.
Roy Hargrove, som föddes i Waco, Texas, 1969,
upptäcktes av en annan stor jazztrumpetare,
Wynton Marsalis, när denne besökte Hargroves
high school i Dallas, Texas, 1987.
Marsalis blev något av en mentor för unge
Hargrove, lät honom sitta in i sitt band och hjälpte
honom till engagemang med bland andra Bobby
Watson, Ricky Ford och Carl Allen. Efter ett år vid
Berklee School of Music kom Roy Hargrove 1990
med sitt första soloalbum, ”Diamond in the Rough”,
som väckte stor uppmärksamhet. 2004 spelade
han in albumet ”With the Tenors of Our Time”, där
han omger sig med storheter som Joe Henderson,
Stanley Turrentine, Johnny Griffin, Joshua Redman
och Branford Marsalis.
KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

Två gånger har Roy belönats med en Grammy:
1998 för det afrokubanskt inspirerade albumet
”Habana” och 2002 för ”Directions in Music” med
Herbie Hancock och Michael Becker. Roy Hargrove
har spelat med jazzlegender som Sonny Rollins
och Jackie McLean och med några av branschens
största sångerskor: Natalie Cole, Diana Krall,
Abbey Lincoln, Carmen McRae och Shirley Horn.
Förutom den kvintett han tar med sig till Ystad leder
Roy Hargrove två andra band: The RH Factor, som
blandar hip hop, funk, soul och gospel med jazz
och ett 19 man starkt storband.
I kvintetten ingår altsaxofonisten
Justin Robinson, som kommer från Manhattan
i New York. Hans främsta influenser är Charlie
Parker och Jackie McLean och Justin är också
medlem av Roy Hargrove Big Band.
Pianisten Sullivan Fortner är född i New Orleans
och har bland annat spelat med The Marsalis
Family, Donald Harrison, Nicholas Payton, Billy Hart,
Gary Bartz, Marcus Belgrave och Dave Liebman.

Basisten Ameen Saleem har fått sin utbildning
vid Duke Ellingtons School of the Arts i Washington,
DC. Även han ingår i Roy Hargrove Big Band.
Quincy Phillips, som spelat trummor sedan han
var 4 år, är bosatt i Baltimore och även medlem av
den Washington-baserade gruppen Young Lions.
One of the world’s leading jazz trumpeters,
Grammy-winning Roy Hargrove, is bringing his
hard bop quintet to Ystad Sweden Jazz Festival.
Roy Hargrove was born in Waco, Texas, in 1969.
His musical talent was spotted by jazz trumpeter
Wynton Marsalis during a visit to Hargrove’s high
school in Dallas. Marsalis let Hargrove sit in on
sessions with his band, opening the way to work
with Bobby Watson, Ricky Ford and Carl Allen.
Roy Hargrove’s first album ”Diamond in the Rough”
was released in 1990. He has twice won
a Grammy: in 1998 for the Afro-cuban-inspired
album ”Habana” and in 2002 for ”Directions in
Music” with Herbie Hancock and Michael Becker.

Roy Hargrove has played with jazz legends such
as Sonny Rollins and Jackie McLean and with some
of the greatest jazz singers including Natalie Cole,
Diana Krall, Carmen McRae and Shirley Horn.
As well as his quintet, Roy Hargrove has two other
bands: The RH Factor, which mixes hip hop, funk,
soul and gospel with jazz, and the 19-member
Roy Hargrove Big Band.
Justin Robinson, an alto saxophonist, whose
influences include Charlie Parker and Jackie
McLean, also plays in the Roy Hargrove Big Band.
Sullivan Fortner was born in New Orleans
and has played with The Marsalis Family, Donald
Harrison, Nicholas Payton, Billy Hart, Gary Bartz,
Marcus Belgrave…
Ameen Saleem, also a member of the Roy
Hargrove Big Band, studied at the Duke Ellington
School of the Arts in Washington.
Quincy Phillips, who started playing the drums
when he was four year old, lives in Baltimore and
is a member of the Washington-based band,
Young Lions.
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19.30 YSTADS TEATER

Sinne Eeg ”Face the Music”
Sinne Eeg (DK) – vocals
Jacob Christoffersen (DK) – piano
Morten Ramsbøl (DK) – bass
Janus Templeton (DK) – drums
Sinne Eeg, som vi hört i Ystad 2012 i en bejublad
konsert med XL Big Band, presenterar här sitt
nya album ”Face the Music”. En blandning av
originalkompositioner och standards. Sinne Eeg
får lovord var hon uppträder. Kom och lyssna på
denna sångerska med sällsynt sensuell glöd.
Född 1977 och med debut för 10 år sedan är
Sinne väl etablerad på jazzscenen. Hon turnerar
över hela världen och färdigställde även förra året
ett nytt album – ”The Beauty of Sadness”. Hon har
sin utbildning från Vestjysk Musikkonservatorium
i Esbjerg och har vunnit flera prestigefyllda priser.
Senast Ben Webster-priset som utdelades i
Köpenhamn i våras. Sinne hämtar inspiration
från flera källor. Från klassisk musik, pop och rock.
Viktiga förebilder är Sarah Vaughan, Anita O’Day
bland sångerskor, men även Oscar Peterson,
Miles Davis och Jan Johansson. Kännetecknande
för Sinne Eeg är hennes improvisationer som
förgyller framträdandet.

Jacob Christoffersen är en av Danmarks mest
kreativa och allsidiga jazzpianister. Han fick Ben
Webster-priset 2013. Hans spel kännetecknas
av stor musikalitet, rytmisk begåvning och inte
minst spelglädje. Han undervisar vid Rytmisk
Musikkonservatorium i Köpenhamn, leder sin egen
trio med ett antal skivor i bagaget och spelar som
sideman i många band – även med rockbandet
Shu-bi-dua. Han har spelat med Sinne Eeg i fem år.
Morten Ramsbøl hör hemma i den danska
traditionen med jazzbasister i internationell
toppklass. Sedan hösten 2013 innehar han en
professur i jazzkontrabas vid Graz Musikuniversitet
i Österrike. Morten Ramsbøl är född 1970 och
betraktas som en enastående oortodox jazzbasist
med en varm, organisk ton.
Han turnerar flitigt och uppträder förutom med
Sinne även med bl a Niels Lan Doky, Cæcilie Norby,
Scott Hamilton, Kurt Elling och Ulf Wakenius.

Janus Templeton har även han studerat vid
Rytmisk Musikkonservatorium i Köpenhamn och
har varit elev till Ed Thigpen. Han bor i Köpenhamn
och har spelat med Jacob Fischer, Peter Rosendal,
Mette Juul bl a. Janus Templeton levererar ett
träffsäkert, lyhört och vackert trumkomp med
solistiska inslag. Han är prisbelönt, har medverkat
i ett trettiotal album och leder sin egen grupp
Trio Templeton sedan en tid tillbaka.
Janus har spelat med Sinne Eeg sedan 2004.
The outstanding Danish vocalist Sinne Eeg
was a huge success at YSJF 2012 singing with
XL Big Band. She will be presenting a mix of
standards and original compositions from her
new album ”Face the Music”.

Sinne Eeg, born in 1977, has been well
established on the Danish jazz scene and
internationally for the past ten years.
She takes her influences not only from jazz names
such as Sarah Vaughan, Anita O’Day, Oscar
Peterson, Miles Davis and Jan Johansson, but also
from classical music, pop and rock. She is a prizewinning vocalist known for her tonal clarity, stage
presence and distinctive improvisations.
Jacob Christoffersen, one of Denmark’s most
creative jazz pianists, has played with Sinne Eeg
for five years, has his own trio and performs with
several other bands.
Morten Ramsbøl is professor of jazz double bass
at the University of Music in Graz, Austria and has
toured with Cæcilie Norby, Scott Hamilton,
Kurt Elling…
Janus Templeton has worked with Sinne Eeg
since 2004, performed with Jacob Fischer,
Peter Rosendal, Mette Juul… and played on over
30 albums.
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23.00 YSTADS TEATER

Jan Lundgren Trio & Bengt-Arne Wallin with Bohuslän Big Band
”Swedish Folklore NOW!”
Bengt-Arne Wallin – musical director
Jan Lundgren Trio
Jan Lundgren – piano
Mattias Svensson – bass
Zoltan Csörsz Jr. – drums
Saxophone & woodwind
Joakim Rolandson
Piersimone Crinelli
Martin Svanström
Mikael Karlsson
Alberto Pinton
Trumpet
Lennart Grahn
Samuel Olsson
Robin Rydqvist
Jan Eliasson
Trombone
Magnus Svedberg
Christer Olofsson
Lisa Bodelius
Niclas Rydh
Rhythm section
Tomas Bergquist – keyboard, percussion,
electric bass
Yasuhito Mori – bass
Göran Kroon – drums
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1960-talet var den epok i svensk jazzhistoria
då framstående musiker riktade uppmärksamheten
till vårt eget folkmusikarv. Bengt-Arne Wallin var
den kanske viktigaste aktören i detta sammanhang,
bl a genom utgåvan 1962 av albumet ”Old Folklore
In Swedish Modern”.
Konserten speglar denna epok och detta album.
Man kan ser fram emot nya tolkningar av klassiker
som “Gärdebylåten”, “Uppå Källarbacken” och
“Kullerullvisan”.
Trumpetaren, kompositören och arrangören
Bengt-Arne Wallin föddes 1926 i Linköping och
utbildade sig först till flygtekniker innan musiken
tog vid. Bengt-Arne har spelat med alla de
stora svenska banden, bl a Seymour Österwall,
Arne Domnérus samt Harry Arnold Radio
Studio Orchestra. Förutom kompositioner och
arrangemang till sina egna och andras band har
han sedan mitten av 50-talet skrivit musik för både
film och teater. Som kompositör har han deltagit
fem gånger i Melodifestivalen, bl a 1966 med
Nygammal vals, framförd av Lill Lindfors och
Svante Thuresson. Den kom på första plats i
Sverige och andra plats i den internationella
tävlingen i Luxemburg. Bengt-Arne Wallin har lett
och medverkat i en lång rad radio- och TV-konserter
världen över liksom varit en flitig gäst på svenska
och internationella jazzfestivaler. Han deltog i
hyllningen av Quincy Jones vid YSJF 2012. Mycket
välkommet återbesök.

Jan Lundgren Trio: Outtröttlig utforskare av jazz
med alldeles färskt, nov 2013, album (en LP) “I Love
Jan Lundgren Trio”. Det andra albumet för året och
det 38:e för Jan totalt. Vi känner Jan dessutom som
primus motor för festivalen och känner väl även
hans medmusikanter: Mattias Svensson,
född i Landskrona 1967, som förutom i Jan
Lundgren Trio även spelar med Jacob Karlzon och
Peter Danemo bl a, samt Zoltan Csörsz Jr. som är
född i Ungern 1976. Även han med andra uppdrag
och erfarenheter av bl a Hip Hop, rock och pop.
Bohuslän Big Band (konstnärlig ledare:
Nils Landgren) med anor från 1800-talet och
utvecklad till en jazzmusikalisk institution mötte
Quincy Jones vid hyllningen till honom under
YSJF 2012. Mr Jones fällde sedan denna
kommentar ”Bohuslän Big Band är en jazzorkester i
världsklass i ordets rätta bemärkelse.”
Den orkestern vill man gärna höra igen.

The 1960s was a period in Swedish jazz history
when many leading musicians took a new look at
folk music. Bengt-Arne Wallin was perhaps the
most important innovative interpreter of the folk
legacy through the 1962 album ”Old Folklore In
Swedish Modern”.

Tonight’s concert brings together Jan Lundgren
Trio, Bengt- Arne Wallin and Bohuslän Big Band
to celebrate a uniquely Swedish jazz genre. Among
the songs performed this evening will be new
renditions of classic songs such as “Gärdebylåten”,
“Uppå Källarbacken” and “Kullerullvisan”.
Bengt-Arne Wallin, trumpeter, composer and
arranger, has played with all the major Swedish big
bands such as Arne Domnérus and Harry Arnold
Radio Studio Orchestra. He has written music for
films and theatre since the mid-1950s and was the
musical director of the Quincy Jones tribute concert
at YSJF 2012.
Jan Lundgren released a new album with
his trio in late 2013 “I Love Jan Lundgren Trio”
– the 38th album of his musical career.
Mattias Svensson also plays with
Jacob Karlzon, Peter Danemo…
Zoltan Csörsz Jr. plays for various bands
in genres such as hip hop, rock and pop.
After working with the Bohuslän Big Band at
YSJF 2012, Quincy Jones said: ”The band is a world
class jazz orchestra, in the true sense of the word.”

KO N S ER T VÄ R D/ C O N C ER T H O S T

Yazzfestivalens vänner

JAZZ INSPIRATION
ÅRETS JAZZKONSTNÄR
THIS YEAR’S JAZZ ARTIST

AMBASSADÖRER 2014 / AMBASSADORS 2014
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Edna Hinnerson

Björn Ranelid

Nicole Johänntgen

Årets jazzkonstnär är Edna Hinnerson, som
bor i Ystad. Hennes färgglada, nyfikna, lekfulla
och fantasirika konststil är representerad
i många offentliga samlingar och speglas
i årets festivalaffisch:

Björn Ranelid tillhör Sveriges mest prisbelönta och lästa
författare med fler än trettio romaner och litterära verk. Ranelids
skönlitterära texter kan också åtnjutas i praktverket om Jussi
Björling. Bland de många priserna finns Augustpriset och Hasse &
Tages Humorpris.

Den unga prisbelönta tyska saxofonisten Nicole Johänntgen
är en snabbt stigande stjärna på de Europeiska jazzscenerna.

”Bilden av den lille basisten kom till i samband med en tidigare
jazzfestival i Ystad.Jag befann mig i ett glädjerus, var helt enkelt
’hög’ av musikupplevelserna. Jazz är för mig en stark energikälla.
Lekfullheten – främst i vissa improvisationssekvenser – känner
jag igen från
mitt eget skapande. Perioder när kreativiteten är som starkast
och allt bara flyter. Skapandet, skaparen och ev. andra
medverkande blir ett
och tiden står stilla.

Björn Ranelid är en flitig krönikör och har uppmärksammats
som den författare, som har utvecklat det svenska språket mest.
Under tolv år undervisade han eleverna på Österportgymnasiet
i Ystad i filosofi och svenska.

Som konstnär och människa är jag mångfacetterad som en
jazzimprovisation. En kombination av galenskap och visdom.
Min officiella ”skrytlista” är lång, men egentligen ointressant. För
att summera mitt CV, som började 1931 i Hamburg, så är jag en
produkt av det långa liv jag levt. Resan har varit lärorik.”
This year’s Jazz Artist is Edna Hinnerson, who lives in Ystad.
Her colourful, playful and imaginative style is represented in
many public collections and reflected in this year’s jazz poster:
”The painting of the little bass player came about in connection
with a previous jazz festival in Ystad. I felt a rush of joy, I was
quite simply ’high’ from a musical experience. Jazz for me
is a strong source of energy. Playfulness, mainly in certain
improvisational sequences, is something
I recognise from my own artistic work – the periods when
creativity is strongest and everything just seems to flow. The
creative process, the creator and anyone else involved become
one and time stands still.

Jazzmusiker konverserar genom improvisation. Ranelid
trollbinder sin publik med ordet - i berättelser, romaner, poesi,
krönikor och föredrag - med entusiasm, värme och humor.
Björn Ranelid är generös mot sin publik och framträder lika gärna i
små sällskap som på stora arenor. Vilken annan svensk författare
har talat inför 55 000 personer? TV-tittarna har lärt känna
Ranelid som genom många av de största och mest populära
produktionerna.
Björn Ranelid, one of Sweden’s most popular authors, has
written more than 30 novels and literary works, and won many
prizes including the August Prize and Hasse & Tage’s Humour
Prize.
He is a prolific columnist and has gained widespread attention
for being the writer who
has done most to develop the Swedish language.
For 12 years he was a teacher of philosophy
and Swedish at Österportgymnasiet in Ystad.
Jazz musicians talk to each other through improvisation.
Ranelid entrances his audience with words through stories,
novels, poetry, columns and lectures with enthusiasm, warmth
and humour.

Vår internationella ambassadör 2014 är känd för stor energi
och dynamisk spelning och har hunnit med mycket under sitt
unga liv. Hon har turnerat flitigt i Europa med bl. a deltagande
i Jazz Baltica 2012, gästsolist under Toulouse Jazz Festival
och har arbetat i olika projekt med bl a Nils Landgren och Lars
Danielsson.
Hon har vunnit flera priser som första pris i Yamaha Sax
Contest i Berlin och Jazz Solist Competition i Monaco.
Ystad Sweden Jazz Festival har nöjet att tillkännage att Nicole
inte bara skall uppträda den 1 augusti på Konstmuseet med Rémi
Parnossian Trio utan skall också ersätta Tornväktaren i Maria
kyrkans torn och där blåsa in festivalen kl 22:00 den 30 juli.
The young, award-winning German saxophonist Nicole
Johänntgen is a fast-rising talent on the European jazz scene.
Our international ambassador for 2014, known for her
energetic, dynamic playing style, has achieved a lot in the early
years of her career. She has toured frequently in Europe including
an acclaimed performance at Jazz Baltica in 2012, was the guest
soloist at the Toulouse Jazz Festival and has worked on projects
with artists such as Nils Landgren and Lars Danielsson.
Nicole has won a number of European jazz awards including
first prizes in the European Yamaha Sax Contest in Berlin and the
International Jazz Soloist Competition in Monaco.
Ystad Sweden Jazz Festival is pleased to announce
that Nicole will not only be performing on 1 Aug at Ystads
Konstmuseum with Rémi Parnossian Trio, but will also play the
fanfare from St Mary’s church tower in Ystad at 22.00 on 30 July
to mark the start of the festival!

As an artist and a person I am as multi-faceted as a jazz
improvisation. A combination of madness and wisdom. My official
list of merits is long, but really of no interest. To sum up my CV,
which began in 1931 in Hamburg, I am a product of the long life I
have lived – and the journey has been illuminating.”
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FYRA FESTIVALER MED FANTASTISKA ARTISTER SOM:

FOUR FESTIVALS WITH FANTASTIC ARTISTS SUCH AS:

TO OT S T H I EL EM A N S & M AT T I A S SV EN S SO N . FOTO I T TA JO H N SO N

PAO LO FR ESU. FOTO I T TA JO H N SO N

RICHARD GALLIANO

M I R I A M A I DA

B ENGT H A L L B ERG

YOUN SUN N A H & UL F WA K EN IUS

RUSC ONI . FOTO Y VONN E SC H M ED EM A NN

PAT M A R T IN O

G EO RG R I ED EL

2010

2011

… Toots Thielemans, Peter Asplund, XL Big Band, Leszek Mozdzer, Youn Sun Nah, Nicola
Angelucci, Hans Backenroth, Stefano Bagnoli, Lars Beijbom, Patrik Boman, Francesco Cali,
Omar Rodriguez Calvo, Antonio Ciacca, Claes Crona, Zoltan Csörz Jr, Lars Danielsson, Johannes
Dickbauer, Jacob Fischer, Bebo Ferra, Paolo Fresu, Richard Galliano, Fabian Gisler, Benny
Golson, Rigmor Gustafsson, Jacob Karlzon, Rasmus Kihlberg, Mats Larsson, Cynthia Liao, Bernie
Mallinger, John Parricelli, Paolino Dalla Porta, Hugo Rasmussen, Stefan Rusconi, Gustaf Sjöqvist,
Jürgen Spiegel, Claudio Strüby, Mattias Svensson, Janus Templeton, Viktoria Tolstoy, Martin
Tingvall, Lasse Törnqvist, Ulf Wakenius, Asja Valcic, Magnus Öström, Jan Lundgren…

… Richard Galliano, Pat Martino, Miriam Aïda, Fredrik Kronkvist, Oscar Johansson, Mira Palme,
Bengt Hallberg, Svante Thuresson, Big Blowin’ Band, Bobo Stenson, Sven-Erik Lundeqvist,
Ulf Wakenius, Alex Riel, Kuára, Herb Geller, Per-Oscar Nilsson, Karl-Martin Almqvist, Georg
Riedel, Claes Janson, Kjell Öhman, Dan Berglund, Marina Mårtensson, Jan Lundgren, Zoltan
Csörsz Jr., Mattias Svensson, LaGaylia Frazier, Hal Frazier, Eric Alexander, Harold Mabern, Lily
Dahab, Dan Schyman, Rosalia De Suoza, Sofi Hellborg, Stefano Bollani, Marcin Wasilewski,
Toots Thielemans, Youn Sun Nah, Peter Asplund, Arild Andersen, Magnus Lindgren, Anna-Frida
Abrahamsson, Nils Landgren, Johan Norberg, Jacob Fischer, Hans Backenroth, Enrico Pieranunzi,
Scott Hamilton, Jesper Thilo, Dave Douglas, John Surman, Boris Koslov, Clarence Penn…
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HUG H M A S EK EL A

QUIN C Y JO N ES & B ENGT- A RN E WA L L IN

KUR T RO S EN W INK EL

K ENN Y B A R RO N

TO M H A R R EL L

TO M A S Z S TA NKO

A N D ER S B ERG EN C R A N T Z

C H A M P I A N FULTO N

2012

2013

… Quincy Jones, Sinne Eeg, Petter Wettre, Terje Rypdal, Ketil Bjørnstad, Eliane Elias, Claire
Martin, Kurt Rosenwinkel, Tomasz Stanko, Deborah Brown, Arild Andersen, Tommy Smith,
Paolo Viniaccia, Paolo Fresu, Richard Galliano, Hiromi, China Moses, Benny Green, Dee Dee
Bridgewater, Caecilie Norby, Bengt-Arne Wallin, Bengt Hallberg, Jan Lundgren, Nils Landgren,
La Gaylia Frazier, Viktoria Tolstoy, Joachim Bergström, Bohuslän Big Band, Anders Bergcrantz,
Bo Sylvén, Lisa Linn, Monday Night Big Band, Vivian Buczek, XL Big Band, John Venkiah, Emilia
Mårtensson, Filip Jers, Rebecka Larsdotter, Hannah Svensson, Ewan Svensson, Ed Epstein,
Oscar Grönberg, Björn Jansson, Lovisa Lindkvist…

… Hugh Masekela, Kenny Barron, Harry Allen, Jacob Fischer, Fabrizio Bosso, Jacob Fischer,
Elina Duni, Dmitry Baevsky, Tom Harrell, Champian Fulton, Caecillie Norby, Omar Sosa,
Georg Wadenius, Tolvan Big Band, Clarence Penn, The Quiet Nights Orchestra, Håkan Rydin,
Claudia Campagnol, Zoltan Csörsz Jr., Mattias Svensson, Lars Danielsson, Jan Lundgren,
Hacke Björksten, Goran Kajfes Subtropic Arkestra, Rigmor Gustafsson, Elise Einarsdotter, Olle
Steinholtz, Jacob Karlzon, Anna Lundqvist, Amanda Sedgwick, Felix Tani, Tomas Franck, Neo,
Elin Larsson, Gustav Holmqvist, Hanna Elmquist, Makross, Tesla
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Vi är mycket tacksamma för allt bidrag från våra sponsorer. Utan dessa
skulle inte festivalen vara möjlig. Gynna gärna våra sponsorer! STORT TACK!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Lennart Smidfelt
Ardy Struwer
Nils Magnus Lilja
Helene Coene
Susanne Keyser
Roland Keyser
Itta Kuula Johnson
Bo Johnson
Thomas Lantz
Lena Lantz
Dahn Ola Olsson
Stina Grufstedt
Göran Grufstedt
Lars Norén
Gunilla Lilius
Larry Wayne
Anja Hansson
Curt Hansson
Leif-Åke Falk
Jan Backenroth
Eva Ulmfeldt
Kjell Ulmfeldt
Paul Axelsson
Birgitta Halldén
Jerker Halldén
Eva Evander
Anders Evander
Bengt Ahlcrona
Ove Lundgren
Marie Holmegard
Jan Holmegard
Rita Rohlin

Kristianstad
Paris
Ystad
Bryssel
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Beddingestrand
Beddingestrand
Sjöbo
Köpingebro
Köpingebro
Stockholm
Skövde
Ystad
Ystad
Ystad
Åkersberga
Åkersberga
Ystad
Ystad
Malmö
Ronneby
Ystad
Ystad
Ystad

Även du kan stödja festivalen och bidra till att
den kan fortsätta utvecklas. Så här gör man:
Privatpersoner kan bli medlem i Yazzfestivalens
Vänner för 500 kr. Vännerna får diplom samt
sitt namn på ystadjazz.se och på banderoll som
anslås på Ystads Teater samt blir inbjuden till
VIP‑konserten den 30 juli. Bankgiro 229 - 8438
Företag kan stödja festivalen genom att bli
medlem i Yazzfestivalens Företagsvän för 2 000 kr
eller Premium Yazzfestivalens Företagsvän för
5 000 kr. Företaget får diplom och företagets namn
på ystadjazz.se och på banderoll som anslås på
Ystads Teater samt blir inbjuden till VIP‑konserten
den 30 juli. Bankgiro 229 - 8438
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Bo Lönnerblad
Anna Marie Proos
Per-Evert Nilsson
Marianne Rylander
Owe Rylander
Andreas Rylander
Kristian Leth
Kerstin Lindqvist
Torvald Höjerback
Lars Möller
Ylva Gårdinger
Erland Lundin
Inga-Britt Henriksson
Christina Kjellström
Marie Johansson
Mats Johansson
Lennart Kjellander
Karl Ahlenius
Göran Håkansson
Rolf Fornhammar
Lars Wrammert
Astrid Hansson
Eva Ekdahl
Anders Ekdahl
Kenny Persson
Karin Berkeman
Marie-Louise Björnberg
Staffan Björnberg
Matts Johnsson
Fredrik Wennheden
Ann-Mari Liljedahl
Hans Hallgren

Ystad
Ystad
Ystad
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Köpenhamn
Ystad
Lund
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Rydsgård
Skivarp
Skivarp
Ystad
Stockholm
Kabusa
Stockholm
Ystad
Ystad
Lidingö
Lidingö
Simrishamn
Råå
Ystad
Ystad
Ystad
Höllviken
Malmö
Skivarp

Bronssponsor erhåller sin logga med klickbar
länk på ystadjazz.se, festivalaffisch och diplom.
Blir konsertvärd på Scala eller Hos Morten Café
och presenteras för publiken samt får 10 biljetter.
Loggan i programbladet samt möjlighet att köpa till
annonsplats. Erhåller 2 biljetter till VIP konserten
den 30 juli.
Silversponsor erhåller sin logga med klickbar
länk på ystadjazz.se, festivalaffisch och diplom.
Blir konsertvärd på Saltsjöbaden, Per Helsa eller
Teatern och presenteras för publiken samt får
16 biljetter. Loggan i programbladet samt möjlighet
att köpa till annonsplats till reducerat pris. Erhåller
4 biljetter till VIP konserten den 30 juli.
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We are very grateful for all the contributions from our sponsors. Without this
support the festival would not be possible. Thank you!

Tord Alfredsson
Christina Giovanos
Leif-Åke Falk
Marianne Eggeling
Lasse Eggeling
Björn Eggeling
Cecilia Höglund
Gunnar Nevsten
Ulla Sturesson
Leif Sturesson
Inger Nerman
Göran Rücker
Monica Brandström
Bitte Cestrone Nyman
Allan Waktmar
Cecilia Buhre
Anselm Bladh
Peter Alheim
Deta Liljenfeldt
Roddy Nilsson
Eva Hjerpe
Britt-Marie Unnegård
Torbjörn Wadsjö
Rune Jalmsell
Monica Redin Plantin
Henrik Plantin
Bärbel Westphal
Thomas Heinrich
Thomas Heinrich
Fredrik Wrange
Gunilla Lagergren
Bo Lagergren

Svedala
Järfälla
Stockholm
Abbekås
Abbekås
Abbekås
Skanör
Skanör
Ystad
Ystad
Täby
Täby
Floda
Ystad
Ystad
Kivik
Karlshamn
Ystad
Stockholm
Växjö
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Växjö
Ystad
Ystad
Löderup
Svarte
Svarte

Guldsponsor erhåller sin logga med klickbar
länk på ystadjazz.se, festivalaffisch och diplom.
Blir konsertvärd på Ystads Teater och presenteras
för publiken samt får 20 biljetter. Loggan
i programbladet samt en ¼ sidas annonsplats.
Erhåller 8 biljetter till VIP konserten den 30 juli.
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Gunilla Liliehöök
Anita Pärsson
Bente Zehler
Maria Alheim
Calle Bäckström
Ingalill Gustavsson
Ulf Eriksson
Gun Barreus
Cecilia Kraitiss
Ewa Lönnborg
Ingmar Matsgård
Anders Kroon
Christina Törnqvist
Per Nydahl
Hannah Svensson
Jan Lundgren
Ewa Alwén
Edna Hinnersson
Bo Hinnersson
Leif Holmen
Kurt Ek
Kerstin Månsson
Hanna Olsson
Lena Rondini
Knut Kroon
Carina Nilsson De Rosa
Lisbeth Holmström
Lars Jernryd
Christina Sjörup
Emil Sjörup

Tyresö
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Malmö
Lövestad
Ystad
Landskrona
Lidingö
Stockholm
Malmö
Helsingborg
Saltsjö-Duvnäs
Falkenberg
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Jönköping
Höör
Ystad
Ystad
Ystad
Bjärred
Köpingebro

Join those who support the festival and
contribute to its continued development:
Private individuals can become a Yazz Festival
Friend by donating SEK 500. Friends receive a
diploma and have their name listed on ystadjazz.se
and on a banner at Ystads Teater. Friends are also
invited to the VIP concert on 30 July.
Companies can support the festival by becoming
a Yazz Festival Company Friend for SEK 2 000 or
a Premium Yazz Festival Company Friend for SEK
5 000. Companies receive a diploma and their
company name is presented on ystadjazz.se and
on a large banner at Ystads Teater. Friends are also
invited to the VIP concert on 30 July.
A range of sponsorship packages is available
– Bronze, Silver and Gold. A clickable link on
ystadjazz.se, festival poster and diploma are
standard plus a rising scale of attractive benefits
including concert sponsorship, concert tickets and
tickets to the VIP concert on 30 July.
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VÅRA STOLTA SPONSORER / OUR PROUD SPONSORS

BIDRAGSGIVARE
DONORS

GULDSPONSOR
GOLD SPONSOR

Musik i Syd
Ystads kommun kulturnämnden
Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Kulturrådet
Kulturfonden för Sverige och Finland
Mer Jazz i Sverige

RadioActive 103,9
Sparbanken Syd
Ystads Allehanda
Ystad Hamn Logistik
Ystad Saltsjöbad

SILVERSPONSOR
SILVER SPONSOR

BRONSSPONSOR
BRONZE SPONSOR

Buhres Fisk
Helsinkifrostbites
Jakobsson & Söderström Vinhandel
Lundgrens Bil
Meetings International
NCC
Ystadbostäder
Ystad och Sövestadsbygdens Pastorat
Ystad Industrifastigheter

Bryggeriet
GigantPrint
Hos Morten Café
Otto Olssons Bil
Svensk Fastighetsförmedling
Tryckfolket
Två Bryggare
Ystads konstmuseum
Ystad Resebyrå

PREMIUM YAZZFESTIVALENS FÖRETAGSVÄN
PREMIUM YAZZ FESTIVAL COMPANY FRIEND
Helsa På Kafé
IMS Nonwoven
Krukmakaren i Ystad
Länsförsäkringar
MarsvinsholmsTeatern
Michelsens Bil AB

Purus
Roslins Cykel
Sverige Taxi 72 000
Tåjs Music
Thai Corner
Tomelilla Trafikskola

Stolt sponsor av
Ystad Sweden Jazz Festival
sedan starten 2010

Alla våra sidor är på din sida

Lokal radio
på riktigt
Blandad musik för en blandad
publik. Nyheter, trafik, service och
allt som är på gång i sydöstra
Skåne. Dygnet runt i din radio, på
webben, Facebook och i mobilen.

www.radioactive.se
E T T STO R TAC K T I LL F EST I VA L EN S VO LO N TÄ R E R! A B I G T H A N K YOU TO T H E F EST I VA L’S VO LU N T E E R S!
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YSTADS TEATER

YSTAD SALTSJÖBAD

PER HELSAS GÅRD

S:TA MARIA KYRKA

Ystads Teater är en vacker nyklassicistisk
byggnad, ritad av Ystads förste stadsarkitekt
Peter Boisen och invigd 1894. Teatern firar således
120 år i år och har som enda teater i Sverige 2014
gästspel av Shakespeares Globe med Hamlet
under deras världsturné.

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
utomhuspooler samt olika SPA-upplevelser.
Hotellet ligger fem minuter med bil och tio minuter
med cykel från centrala Ystad, tågstationen
samt färjeterminalerna till Bornholm och Polen.
Konsertsalen på Ystad Saltsjöbad rymmer
340 onumrerade sittplatser.

Per Helsas Gård är Nordens enda bevarade
hela korsvirkeskvarter. Gården tillkom under
1500-, 1600- och 1700-talen och är uppkallad
efter sin siste privata ägare Per Hansson, som
drev vattenfabriken Helsan här. Pröva gärna
Ystads fina kranvatten, som kommer från en
källa norr om staden. Per Helsas Gård inrymmer
i dag konsthantverkare med olika tekniker, café,
chokladhus och galleri. Vid konserterna erbjuds
250 onumrerade sittplaster.

Mariakyrkan, Ystads äldsta byggnad, är från
1240-talet och byggdes som en som en basilika
i romansk stil med tre skepp. Kyrkan är rikt och
vacker smyckad, med bl. a en altaruppsats i
barockstil från början av 1700-talet. Från S:ta
Marias kyrktorn vakar Tornväktaren över Ystad.
Varje natt, året runt sedan 1748 blåser Tornväktaren
sin dova ton i kopparluren för att förkunna att allt
är lugnt i staden. Man kan lyssna till Tornväktaren
varje kvart kl 21.15 – 01.00. Jazzfestivalen invigs
av en gästande Tornväktare den 30 juli kl 22.00.
S:ta Maria kyrka bjuder på perfekt akustik för
400 konsertbesökare, onumrerade.

Teatern reser sig majestätiskt intill de små
gathusen på Skansgatan, mitt emot havet och
Ystads Marina. Teatern har kvar sitt ursprungliga
underscensmaskineri från 1800-talet. Till teaterns
mest värderulla inventarier hör en unik samling
kulisser som tillverkades i den legendariske
teaterdekoratören Carl Ludvig Grabows ateljé
i Stockholm.
Ystads Teater är jazzfestivalens huvudscen,
med Jazz Café och Jazz Shop och festivalens
jamsessions. Teatern erbjuder 250 arrangemang
årligen som lockar uppåt 38 000 besökare.
Teatern har 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, Jazz Shop
as well as the late night jam sessions.
Capacity: 400 numbered seats.
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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.
Capacity: 340 unnumbered seats.

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.
Capacity: 250 unnumbered seats.

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.
Capacity: 400 unnumbered seats.
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HOS MORTEN CAFÉ

BIOGRAFTEATERN SCALA

YSTADS KONSTMUSEUM

KRUKMAKAREN

Hos Morten Café och Matsal ligger mitt i
Ystad vid Gåsegränd, som är en tvärgata till Stora
Östergatan, till vardags kallad Gågatan. 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.

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. Filmentusiaster fyller biografen flera
kvällar varje vecka. Salongen, som rymmer 130
platser, ger stor närhet mellan musiker och publik.
Platserna är onumrerade.

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. Under jazzfestivalen
2012 visades en utställning om Quincy Jones, som
själv bjöd publiken på ett intressant samtal lett av
den amerikanske jazzrecensenten Doug Ramsey.
På konstmuseets tredje våning har också storheter
som Sonic Youth uppträtt. Nu är hörsalen scen för
festivalens experimentella jazz med 80 onumrerade
sittplatser.

Intill Stortorget ligger den gamla Apoteksgården
som uppfördes under 1600-talet. Sedan 1951 när
krukmakare Nils Palmgren slog sid ned här, kallas
gården för Krukmakargården. Krukmakartraditionen
har fortsatt genom Lena Palmgren, som bl. a gör
den lilla Tornväktaren som blivit en symbol för
Ystad. På den kullerstensbelagda innergården
ordnas sommartid konserter.
Här finns 70 onumrerade platser.

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.
Capacity: 120 unnumbered seats.

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.
Capacity: 130 unnumbered seats.

9
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Ystad Art Museum, built in 1937 as part of a
major leisure exhibition, was one of Sweden’s
first cultural centres. The museum, which has an
art collection mainly from southern Sweden and
Denmark, has become the venue for experimental
jazz.
Capacity: 80 unnumbered seats.

11

Krukmakargården, just off the main square, has
long been associated with pottery. It is here that
Lena Palmgren produces the ceramic Tornväktaren
figures that have become a symbol of Ystad.
Concerts are held in the intimate cobblestone
courtyard.
Capacity: 70 unnumbered seats.
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RÅDHUSPARKEN

LANTMÄNNENS SILOS

MARSVINSHOLMSTEATERN

BRYGGERIET

Vid Österportstorg ligger Nya Rådhuset som
byggdes som privatpalats av kommerserådet Carl
Martin Lundgren år 1814, för exakt 200 år sedan. År
1871 köptes byggnaden av staden och tjänstgjorde
som läroverk fram till 1914 då Ystads nya läroverk
stod klart på andra sidan torget. Sedan 1921
är kommunens ledning inrymd i byggnaden. På
södra sidan av Lundgrens palats låg en stor och
välplanerad trädgårdspark som stäckte sig nästan
ända ned till stranden. Här i Rådhusparken bjuder
jazzfestivalen konserter för både barn, JazzKidz,
och vuxna. Ta gärna med filt eller stol, slå dig ned
på gräset och njut av musiken.
Begränsat antal sittplatser så ta garna med filt
eller stol, slå dig ned på gräset och njut av musiken.
Parken rymmer mer än 500 personer.

På piren i Ystads inre hamn, mellan
Bornholmsterminalen och Ystads Marina, tronar
Lantmännens 45 m höga silos. Här bjuds på
något alldeles speciellt när det Malmöbaserade
konstnärskollektivet Sardine Sauvage utför
fasaddans till specialskriven musik framförd av
den schweiziska gruppen Rusconi. Begränsat antal
sittplatser så ta med egen ”strandstol”, luta dig
tillbaka och njut av en högt flygande föreställning.
På kajen finns plats för 500 personer.

MarsvinsholmsTeatern är verksam i
Marsvinsholms slottspark. Teatern presenterar
drastiska komedier med mycket musikinslag.
I år ges Hantverkarna, som kommer att bjuda på
många igenkännande skratt.

Festivalens jamsession spelplats!

Rådhusparken is a pleasant park in the middle
of town. The park is a new venue for outdoor
concerts at the festival this year. Audience seating
is limited, so you can bring a folding chair or a
blanket with you, relax on the grass and enjoy the
music.
Capacity: space for an audience of over 500.

The 45 m-high Lantmännen silos dominate the
inner harbour of Ystad. A unique venue for a music
and vertical dance event by Rusconi and Sardine
Sauvage. Audience seating is limited, so you can
take your own folding chair with you, sit back and
enjoy a high flying performance.
Capacity: space for over 500 on the quay.

Själva godset finns omtalat redan under
1300-talet men fick sitt namn efter Otto Marsvin
som uppförde slottet på 1630-talet. Marsvin
kommer från det danska och fornsvenska ordet
för tumlare. Marsvinsholms slott ligger 9 km
väster om Ystad, väl synligt från E65 med sina
två karaktäristiska slottstorn. Slottsparken
inrymmer också Marsvinsholms Skulpturpark och
restaurangen Nils-Bertil på Marsvinsholm. Här på
MarsvinsholmsTeaterns scen, presenteras en av
sommarens stora JazzKidz-konserter.
Extra stopp för Pågatåget hit, för tider se sid 2.
Här finns 500 onumrerade sittplatser.
Marsvinsholm, a castle built in the 1630s is
located 9 km west of Ystad. The beautiful castle
grounds, which include the Marsvinsholm Sculpture
Park and a restaurant, are another new venue for
the festival this year.
You can take the train to the venue, see page 2.
Capacity: 500 unnumbered seats.

Bryggeriet byggdes 1749 till maltfabrik och
torkria. Här omvandlades korn till malt, som sedan
användes för whisky och ölbryggning. Sedan 1996
är här ett lokalt bryggeri som tillverkar Ystad
färsköl samt en restaurang Bryggeriet.
Restaurangen har servering i husets två
våningar och på den mysiga innergården.
The festival’s late night jam session venue!
Bryggeriet, built in 1749, was originally a
maltings where grain was converted into malt for
use in the making of whiskey and beer. Since 1996
the building has housed a microbrewery, which
produces “Ystad färsköl”, and the Bryggeriet
restaurant.
Meals are served in the restaurant and outside
in the picturesque cobbled courtyard.
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