Konsert / Concerts
Tid
Time

Plats
Venue

Artist

Ordinarie
Standard

Jazzkort
Jazz Card

Lustkort

Ungdom
Youth

240

240

150

Sida
Page

Onsdag 3 augusti / Wednesday August 3
11.00

Per Helsas gård

Lars Beijbom Orchestra Six ”Seriously, just kiddin´!”

300

13.00

Österportstorg

Tuesday Night Brass Band ”YAZZ Parade”

Gratis / Free admission

14.00

Norra Promenaden

Tuesday Night Brass Band ”Funky Mardi Gras Party”

Gratis / Free admission

15.00

Ystads Teater

Bill Mays & Doug Ramsey “A History of Jazz Piano”

280

190

20.00

Ystads Teater VIP

Vivian Buczek, Hannah Svensson, Anna Pauline
”All That Vocal Jazz”

340

270

22.00

S:ta Maria kyrka

Paolo Fresu ”A fanfare from the church tower”

22.30

Klostret

Paolo Fresu/Daniele di Bonaventura,
Ensemble Mare Balticum ”In Maggiore”

6
6
6

190

140

7

170

7
8

Gratis / Free admission
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Torsdag 4 augusti / Thursday August 4
09.00

In front of Ystads Teater

Jazzpass! Exercise session with Anette Sjöstrand

Gratis / Free admission

11.00

Per Helsas gård

Marlene VerPlanck ”The Mood I’m In”

300

13.00

Ystads konstmuseum

Adam Bałdych & Helge Lien Trio ”Bridges”

300

15.00

Hos Morten Café

Kind of New

200

17.00

S:ta Maria kyrka

Richard Galliano ”Solo”

400

320

200

11

20.00

Surbrunnsparken

LaGaylia Frazier meets Bohuslän Big Band
”We can work it out!”

350

280

175

12

21.30

Klosterkyrkan

Joachim Kühn “Beauty and Truth”

280

225

140

14

23.00

Ystads Teater

Mare Nostrum II

450

360

225

13

00.00

Marinan

Jam session: Sven Erik Lundqvist Trio

Gratis / Free admission

9

240

150

10

240

150

10

160

100

11

280

9

Fredag 5 augusti / Friday August 5
09.00

In front of Ystads Teater

Jazzpass! Exercise session with Anette Sjöstrand

Gratis / Free admission

11.00

Per Helsas gård

YSJF celebrates Svend Asmussen 100 years featuring
Jacob Fischer, Gunnar Lidberg & Bjarke Falgren

320

255

13.00

Ystad Saltsjöbad

Grégoire Maret ”Wanted” featuring Zara McFarlane

350

280

15.00

Hos Morten Café

The Other Woman

200

160

17.00

Ystads konstmuseum

Jacob Young ”Forever Young”

300

225

150

16

18.30

Scala

Karin Hammar Fab 4 featuring Hanna Paulsberg

280

225

140

16

20.00

Ystads Teater

Joe Lovano with Bohuslän Big Band

420

335

210

18

21.30

Klosterkyrkan

Bob Dorough ”Devil May Care”

280

225

140

20

23.00

Ystads Teater

Hugh Masekela ”Playing at Work”

450

360

225

19

00.00

Marinan

Jam session: Sven Erik Lundqvist Trio

Gratis / Free admission

Köp biljett på:
www.ystadjazz.se
www.ystadsteater.se
Ystads Turistbyrå
0411–57 76 81
Under festivaldagarna kan man
också köpa biljetter på
Ystads Teater.
Återstående biljetter säljs före
konsertstart vid respektive scen.
Antalet platser är begränsade
på många scener, varför vi
rekommenderar förköp.
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Barn
Samtliga konserter är gratis för
barn upp t o m 14 år i målsmans
sällskap. På Ystads Teater krävs
en ungdomsbiljett om barnet
behöver egen sittplats.
Ungdomar
Ungdomar 15-25 år erhåller 50 %
rabatt på ordinarie biljettpris

Lustkort
Innehavare av Lustkort får köpa
max 2 biljetter/konsert. Antalet
biljetter är begränsat.
Jazzkort
Med Jazzkortet erhålls 20 %
rabatt på en biljett till varje
konsert utom till JazzKidz. Kortet
kostar 225 kr och måste visas
upp vid entré. Jazzkort kan
köpas i anslutning till respektive
konsert samt på Ystads
Turistbyrå.

9
160
175
100

15
17
15

Blue Card
Eftersom Golden Card är
slutsålda, öppnar vi upp för
ett litet enklare kort – Blue
Card. Ger tillträde till samtliga
konserter men ingen särskild
garanterad plats på arenorna
med onumrerade platser – på
teatern får man en bokad plats.
Kostnad 4500 kr och beställs på
ticket@ystadjazz.se
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Konsert / Concerts
Tid
Time

Plats
Venue

Artist

Ordinarie
Standard

Jazzkort
Jazz Card

Lustkort

Ungdom
Youth

Sida
Page

Lördag 6 augusti / Saturday August 6
09.30

Hos Morten Café

Breakfast with Jan Lungren and Magnus Nygren,
Orkesterjournalen

Gratis / Free admission

11.00

Per Helsas gård

Kathrine Windfeld Big Band "Aircraft"

280

225

140

21

13.00

Ystad Saltsjöbad

Cyrille Aimée ”Let’s Get Lost”

350

280

175

27

15.00

Hos Morten Café

Karolina Vucidolac – Ann-Marie Henning –
Augusto Mattoso ”The Brazil Connection”

200

160

100

21

16.00

Krukmakarens gård

JazzKidz Swing Tarturo ”Jazzkattsväng”

200

160

17.00

Ystads Teater

Franco D’Andrea Trio & Pino Ninfa ”In South Africa”

300

240

9

240

100

26

150

22

18.30

Scala

Filip Jers Quartet ”Plays Swedish Folk”

280

225

140

23

20.00

Ystads Teater

Bob James Quartet

420

335

210

24

21.30

Klosterkyrkan

Heinz Sauer & Michael Wollny ”Art of the Duo”

280

225

140

23

23.00

Ystads Teater

Jan Lundgren, Mattias Svensson, Bonfiglioli Weber
String Quartet ”Lycklig Resa”

450

360

225

25

00.00

Marinan

Jam session: Felix Tani Trio

Gratis / Free admission
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Söndag 7 augusti / Sunday August 7
11.00

Per Helsas gård

Bernt Rosengren Q featuring Christina von Bülow

300

240

13.00

Ystad Saltsjöbad

Martin Taylor & Ulf Wakenius ”In Concert”

350

280

15.00

Surbrunnsparken

JazzKidz Lekisjazz

200

160

15.00

Hos Morten Café

Iris Bergcrantz Quintet ”Different Universe”

220

175

17.00

Ystads Teater

Oddjob ”Folk – A Tribute to Bengt-Arne Wallin”

350

280

19.00

Klosterkyrkan

Dave Liebman & Jean-Marie Machado
”Eternal Moments”

280

22.00

Ystads Teater

Avishai Cohen Trio

480

240
160

150

28

175

30

100

26

110

28

280

175

29

225

225

140

29

385

385

240

31

Extrabuss till Malmö!
För de som vill höra Avishai Cohen Trio och åka kollektivt är extra
insatt buss till Malmö på söndagskvällen kl. 23.30. Stannar vid
teatern.

Extra bus to Malmö!
For those attending the Avishai Cohen Trio concert and wishing to use
public transport: an extra bus to Malmö has been added on Sunday
evening at 23.30. The bus will pick up passengers outside the theatre.

Buy tickets via:
www.ystadjazz.se
www.ystadsteater.se
Ystad Tourist Office
+46 411-57 76 81.
During the festival days, tickets
can also be purchased at Ystads
Teater box office.
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.

Lustkort
Lustkort holders may purchase a
maximum of 2 tickets / concert.
Limited number of tickets.
Jazz Card
A Jazz Card gives you a 20%
discount on one ticket to every
concert, except JazzKidz
concerts. Price: SEK 225. The
Jazz Card must be shown on
entry. Jazz Cards can be bought
in connection with the respective
concert and at Ystad Tourist
Office.

Children
All concerts are free to
children up to 14 years old in the
company of an adult. At Ystads
Teater a youth ticket is required
if the child is to have their own
seat.
Youth
Youth (15-25 years-old) receive
a 50% discount on the standard
ticket price.

Blue Card
As the Golden Cards are sold
out, we would like to offer an
alternative – Blue Card. This
provides you with entry to all
concerts, but does not guarantee
a particular seat at venues with
unnumbered seating – you have
a reserved seat at Ystads Teater.
Cost SEK 4500. Order from
ticket@ystadjazz.se
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Välkommen till Ystad Sweden Jazz Festival 2016!
Kära jazzvänner!
Vi är glada och stolta över att återigen kunna presentera ett brett
och spännande program. Legendarer trängs med unga kommande
stjärnor. Flera av artisterna uppträder för första gången i Sverige.
Vi intar i år två nya scener. Den mäktiga Klosterkyrkan från 1267 som
tronar likt en katedral mitt i Ystad och Surbrunnsparken från 1897 som
har varit Ystadsborna nöjespalats i många år. En av festivalens signum

är de utsökta miljöerna där konserterna spelas i. Biografteatern Scala
från 1912 är yngst i denna bukett. Vi hälsar våra kära publik välkomna
till den 7:e upplagan av festivalen och hoppas att ni skall njuta av fin
musik, härligt väder och en underbar stad. Våra glada och trevliga
volontärer står redo att hjälpa er alla till en fin upplevelse i Ystad. Ett
stort tack till våra sponsorer, som gör det möjligt att ordna festivalen!

Festivalen kan börja.

Martin Martinsson
VD Musik i Syd

Thomas Lantz
Ordförande
Ystad Sweden Jazz

Jan Lundgren
Konstnärlig ledare
Ystad Sweden Jazz

Welcome to Ystad Sweden Jazz Festival 2016!
Dear Friends,
We are very pleased and proud to once again present a broad
and exciting festival programme that features both jazz legends and
rising stars. Several of the artists are appearing for the first time
in Sweden. There are two new venues this year: the beautiful and
imposing ”Klosterkyrkan”, the monastery church, with origins from
1267, and Surbrunnsparken, dating from 1897, which has a long history
as a popular centre of entertainment. Atmospheric historic venues

are a special feature of the festival. Scala, Sweden’s oldest cinema
dating from 1912, is actually our youngest venue. We welcome new
and returning visitors to the 7th festival and hope that you will enjoy
great music, fantastic weather and our wonderful town. Our friendly
volunteers are ready to help you get the most out of your festival
experience in Ystad. Finally, we would like to thank our sponsors,
who make it possible to arrange the festival.

Let the festival begin!

Martin Martinsson
MD Musik i Syd

Thomas Lantz
President
Ystad Sweden Jazz

Jan Lundgren
Artistic Director
Ystad Sweden Jazz

Ystad Sweden Jazz Festival 2016
Artistic Director
Jan Lundgren
President
Thomas Lantz

Festivalkommittén / Festival Committee
Curt Hansson
Lisbeth Nilsson
Lars Jernryd
Thomas Nyh
Itta Johnson
Bryan Ralph
Marie Juhlin
Emil Sjörup
Thomas Lantz
Kjell Ulmfeldt
Jan Lundgren
Ulf Rådelius
Bo Lönnerblad

Arrangörer / Arrangers
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Program / Programme
Redaktör / Editorial:
Bryan Ralph
Svensk / Swedish text:
Rolf Fornhammar
Korrekturläsning /
Proofreading:
Marina Hansson

Engelsk / English text:
Bryan Ralph
Produktion / Production:
Helsinkifrostbites
Tryckning / Printing:
Tryckfolket

FESTIVAL INFO

iNnehåll / contents

Navigera bland konserter,
scener, artister och händelser
med vår app ”YstadJazz” som du
hittar gratis på Google Play eller
App Store.

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

Foto V in c en t Cata l a

YstadJazz App!

Följ festivalen via/Follow the festival via:
Ystads Allehanda
Radio Active 103,9
Sveriges Radio P2
www.ystadjazz.se
Facebook

Kontakt/Contact
info@ystadjazz.se
Instagram:
#ystadjazz
#ystadswedenjazz

Jazzcaféet på Ystads Teater
är öppet under festivalen:
torsdag 21:00-23:00
fredag 18.00-23.00
lördag 16.00-23.00
söndag 16.00-22.00
Här finns lättare rätter,
smörgåsar, kakor, kaffe/te, öl/vin
och trevligt sällskap!

The Jazz Café at the theatre is
open during the festival:
Thursday 21.00-23.00
Friday 18.00-23.00
Saturday 16.00-23.00
Sunday 16.00-22.00
You can enjoy light meals,
sandwiches, cakes, coffee/tea,
beer/wine and good company!

JazzShop/Jazz Shop
JazzShopen på Ystad Teater
är öppen under festivalen 16.0023.00.
Här finns T-shirts, jazzposters,
CD-skivor mm

The Jazz Shop at Ystad Teater
is open every day of the festival
16.00-23.00.
On sale are T-shirts, posters,
CDs etc.

A r e t s h ed er sg ä s t
Gu es t o f H o n our 2 016
R i c h a r d Ga l l i a n o
Foto Ma nu el a a b i s

Jazz Café

6-8

Onsdag
Wednesday
3 Aug
Torsdag
Thursday
4 Aug

10-14

Fredag
Friday
5 Aug

15-20

Lördag
Saturday
6 Aug

21-27

Söndag
Sunday
7 Aug

28-31

JazzKidz

26

Inb l å sn ing av f es t i va l en
A fa n fa r e fro m t h e c hurc h
tow er
Pao lo Fr esu
3 Augus t 2 2 . 0 0

information
Program & biljettinfo
Programme & ticket
info
Events
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Festival info
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Jazz poster 2016 – Lasse Åberg, konstnär/artist
Jazzpostern kan köpas
på Ystads Turistbyrå samt i
JazzShopen på Ystads Teater
under festivaldagarna.
Pris 200 kr.

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

Ystad Sweden Jazz Festival 2010-2014
Jazzfestivalens fem första
år, konsterer och artister,
presenteras i en coffee table
bok, som kan köpas i JazzShopen
under festivalen för 300 kr.
Boken kan också beställas via
info@ystadjazz.se

The jazz festival’s first five
years – the concerts, artists and
behind-the-scenes stories – are
presented in a coffee table book
that can be purchased at the
Jazz Shop at Ystads Teater, price
SEK 300. The book can also be
ordered via info@ystadjazz.se

2-3

Jazzkonstnär &
Ambassadörer 2016
Jazz Artist and
Ambassadors 2016

22

YazzFestivalens
Vänner
Yazz Festival Friends

32

Våra sponsorer
Our sponsors

33

Karta &
Konsertplatser
Map & Venues

34
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ONSDAG / WEDNESDAY 3 AUG
Foto Å k e da h l b äc k

13.00 YAzzparad / YAzz Parade!
From Per Helsas Gård to Norra Promenaden

Tuesday Night Brass Band
Mads Mathias (DK) – saxophone
Johan Bylling Lang (DK) – saxophone
Ole ”Fessor” Lindgren (DK) –
trombone
Ola Åkerman – trombone
11.00 PER HELSAS GÅRD

Peter Kehl (DK) – trumpet

Lars Beijbom Orchestra Six
“Seriously, just kiddin’!”

Bjarke Nikolajsen (DK) – trumpet

Lars Beijbom – drums, composer
Fredrik Davidsson – trumpet,
flugelhorn
Inge Petersson Lindbäck – tenor &
soprano sax
Ola Åkerman – trombone
Robert Tjäderkvist – keyboards
Göran Schelin – bass

Lars Beijbom Orchestra Six
utstrålar just den spelglädje
som passar inledningen av Y
stad Sweden Jazz Festival 2016.
Genom att kombinera swing och
soul med funkiga rytmer och
härliga riff lämnar gruppen ett
tydligt budskap som säger: “Nu
går årets viktigaste jazzhändelse
av stapeln och seglar iväg!”
Skota hem och låt er förföras
i en lagom slör. Kolla gärna
gruppen på YouTube.
Orchestra Six är en nyligen
startad grupp som kommit till
på Beijboms initiativ. Han är
kanske annars mest förknippad
med Beijbom-Kroner Big Band
som sedan 90-talet varit mycket
framgångsrikt. Trots det lilla
formatet kommer vi att få
uppleva storbandskänslan
genom blåsarnas klanger.

Lars Beijbom är en gedigen
arrangör, kompositör, producent
och trumslagare. Efter studier
i USA kom han till Stockholm
hösten 1975 och inledde direkt
ett arbete med bland andra Red
Mitchell. Senare har Beijbom
arbetat med Dionne Warwick,
Dee Dee Bridgewater, Tommy
Körberg, Cornelis Vreeswijk,
Benny Andersson och Björn
Ulvaeus, för att nämna några av
många. Han har också arbetat
med Erling Kroner i nära två
decennier. Lars Beijbom och de
grupper han medverkat i har fått
åtskilliga utmärkelser.

Henrik Silver (DK) – sousaphone
Esben Duus (DK) – snare drum
Søren Frost (DK) – bass drum

Nu kommer hela Ystad att
vibrera av New Orleans-rytmer.
Vi får en försmak av den yra som
uppstår när fastan inleds med
Mardi Gras. Paraden genom
Ystads gator har redan etablerat
sig som en självklar tradition och
den här gången gläds vi åt ett
nytt helgjutet gäng. Här kommer
vi att få höra den traditionella
New Orleans-rytmen ”second

line” som lätt får blodet att
pumpa. I gruppens repertoar
finns en hel del Dr. John, Jon
Cleary och Ray Charles. Bandet
är väl etablerat och har en
regelbunden hemmahamn hos
Mojo Blues Bar i Köpenhamn.
Ta gärna några danssteg med
bandet och förvandla för ett
ögonblick staden till en karibisk
gryta typ Gombo.
The Copenhagen-based
Tuesday Night Brass Band
will be spreading the spirit and
rhythms of New Orleans in
Ystad, bringing the feel good
vibes of funk, soul, jazz and
Mardi Gras music to the streets
when they lead the jazz parade
through the town on the opening
day of the festival!
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

Orkesterns övriga medlemmar
är även de lysande solister och
ensemblemusiker.
The festival’s opening
concert in the beautiful
medieval courtyard, Per Helsas
gård, promises a lively start
with swing, soul and funky
rhythms from the newly formed
Orchestra Six – the latest project
of highly regarded drummer and
composer, Lars Beijbom, who has
worked with Dionne Warwick,
Dee Dee Bridgewater and many
others.

14.00 NORRA PROMENADEN
GRATIS KONSERT / FREE CONCERT

Tuesday Night Brass Band
”Funky Mardi Gras Party”

Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

Väl framme vid Norra
Promenaden fortsätter Tuesday
Night Brass Band föreställningen
utomhus. Fri entré!
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The Funky Mardi Gras Party
continues with the Tuesday
Night Brass Band’s free outdoor
concert in the park!

ONSDAG / WEDNESDAY 3 AUG
Foto Judy K i r t l e y

20.00 YSTADS TEATER

Vivian Buczek / Hannah
Svensson / Anna Pauline
“All That Vocal Jazz”

15.00 YSTADS TEATER

Bill Mays & Doug Ramsey
“A History of Jazz Piano”

Foto P el l e Lun d b erg

Vivian Buczek – vocals
Hannah Svensson – vocals
Anna Pauline – vocal

Bill Mays (US) – piano
Doug Ramsey (US) – annotator

Den här eftermiddagen får
vi ta del av ett nyligen etablerat
samarbete. Konserten med
insiktsfulla kommentarer kommer
att visa oss hur jazzpianot har
utvecklats genom åren. Otaliga
exempel hämtade från de
stora artisterna ger oss inblick
i hur jazzpianot färdats från
1900-talets början och framåt.
Här finns att ösa ur, från tidiga
Jelly Roll Morton, över hela
talrika skaran av stilbildare,
till Cecil Taylor.
Bill Mays, pianist och
kompositör, har varit verksam
länge. Han tillbringade 15 år
i Hollywood som studiomusiker
innan han 1984 återvände
till New York. Snabbt blev
han mycket efterfrågad som
medmusiker och bandledare.
Benny Golson, Red Mitchell,
Gerry Mulligan, Frank Sinatra,
Sarah Vaughan och Phil Woods
är bara några av alla han
arbetat med.
Doug Ramsey anses vara en
av världens mest respekterade
jazzskribenter och är för oss
i Ystad en ofta sedd och

uppskattad gäst. Hans artiklar
publiceras bland annat i The
Wall Street Journal. Mycket
mångsidig har han skrivit hyllade
biografier och essäer över Paul
Desmond och Bill Evans och varit
medarbetare i Down Beat. Hans
blogg är väl värd att följa:
www.artsjournal.com/rifftides/
Konserten har två
avdelningar med
mellanliggande paus.
Bill Mays and Doug Ramsey
have teamed up to take us
through the development of jazz
piano – a concert interspersed
with insightful comments that
illuminates the styles and
compositions of pianists from
Jelly Roll Morton to Cecil Taylor.
In his long and distinguished
career, pianist Bill Mays has
worked with jazz greats such
as Gerry Mulligan, Frank Sinatra
and Sarah Vaughan. The highly
respected jazz journalist, Doug
Ramsey, is a contributor to
The Wall Street Journal, Down
Beat and others, and writes the
award-winning blog, Rifftides.
The concert is in two parts
with an intermission.

Ewan Svensson – guitar
Mattias Svensson – bass
Zoltan Csörsz Jr. – drums

Triss i damer är en svårslagen
hand i poker. På scen denna kväll
har vi tre damer som var och
en har en egen framtoning som
jazzvokalister. Träffsäkerhet med
soulfeeling och tydliga ansatser
gör denna konsert underbart
minnesvärd. I orkestern återfinns
Hannas far och medlemmar ur
Jan Lundgren Trio. Det blir ett
återbesök för samtliga, och vi
kan förvänta oss gåshud.
Vivian Buczek är född i
Malmö och är präglad av polska
rötter. Hon har fått mycket
goda recensioner och har fyra
soloalbum bakom sig.
Hannah Svensson har
samarbetad med bland annat
sin far Ewan, Filip Jers och Jan
Lundgren. Hon har flera skivor
i bagaget.
Anna Pauline har studerat
i Köpenhamn och har en
Masterexamen från Malmö
Musikhögskola. Frontperson
för flera egna band.
Ewan Svensson är en av
Sveriges främsta jazzgitarrister
och även kompositör och
pedagog.

Foto La s s e S eg er

Mattias Svensson har vi,
förutom i trion, även upplevt
bland annat i duo med Victoria
Tolstoy i Ystad.
Zoltan Csörsz är även känd från
rockbandet The Flower Kings och
med egna konstellationer.
Årets VIP konsert ”All that
Vocal Jazz” arrangeras främst
som ett särskilt tack till alla
festivalens sponsorer och alla
Yazzfestivalens vänner.
Three of Sweden’s leading
jazz singers, Vivian Buczek,
Hannah Svensson and Anna
Pauline join forces to create
delightful vocal harmonies in
the company of one of Sweden’s
leading jazz guitarists, Ewan
Svensson, and Mattias Svensson
and Zoltan Csörsz Jr, both
members of the Jan Lundgren
Trio.
This year’s VIP concert ”All
That Vocal Jazz” is primarily
for sponsors and Yazz Festival
Friends to thank them for their
invaluable support in making the
festival possible.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t
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Foto Ro b er to C i fa r el l i

ONSDAG / WEDNESDAY 3 AUG
22.30 KLOSTRET
GRATIS KONSERT / FREE CONCERT

Paolo Fresu & Daniele
di Bonaventura “In Maggiore”
Paolo Fresu (IT) – trumpet, flugelhorn
Daniele di Bonaventura (IT) –
bandeneon
Ensemble Mare Balticum:
Aino Lund Lavoipierre – vocals

Universitetet i Bologna. Paolo
Fresu har gjort ett tjugotal album
i eget namn och är bandledare
för ett tiotal grupper och
mottagit ett stort antal priser.

Ute Goedecke – vocals, medieval
harp, shawm
hurdy gurdy, fiddle
Stefan Wikström – sackbut,
percussion

Paolo Fresu och Daniele
Bonaventura i samspel med
musiker från Ensemble Mare
Balticum.
Konserten kommer att
innehålla ett avsnitt där antik
grekisk musik och de tidigaste
nordiska sångerna möter dagens
jazz från södra Europa – Italien.
Den tidiga nordiska musiken
kommer att framföras av musiker
från Ensemble Mare Balticum
tillsammans med den italienska
duons improvisationer. Ensemble
Mare Balticum är Musik i Syds
fasta ensemble för tidig musik.
Paolo Fresu och bandeonisten
Daniele di Bonaventura
demonstrerade djupet av sina
musikaliska insikter 2010, i
samband med projektet Mistico
Mediterraneo i samarbete
med korsikanska sångare i den
polyfona ensemblen A Filetta.
På egen hand har duon utforskat
ett brett musikaliskt landskap:
egna ballader, improvisationer
över teman av Puccini, liturgisk
musik, Victor Jaras verk m fl.
Paolo Fresu som är välbekant
gäst i Ystad. Han föddes 1961
i Berchidda, Sardinien. Han har
sin musikaliska utbildning från
Konservatoriet i Cagliari och
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Daniele di Bonaventura
föddes 1966. Han är även pianist,
kompositör och arrangör. Hans
intresse för improviserad musik
har varit närvarande redan tidigt
samtidigt som han fått klassisk
undervisning på universitetsnivå.
Hans projekt har genom åren har
rört sig från klassisk till samtida
musik, från jazz till tango,
världsmusik, teater,
film och dans.
Denna speciella och mycket
intressanta konsert är en
samproduktion mellan European
Music Archaeology Project
(EMAP) och dess samordnare
Tarquinia kommun i Italien samt
Ystad Sweden Jazz Festival. Den
kommer att äga rum inom ramen
för EMAPs vandringsutställning
Archæomusica, som visas i
Klostret från 6 juni till 8 januari.
OBS! Konserten är utomhus med
få sittplatser.
A special concert with Italian
duo Paolo Fresu & Daniele
Bonaventura that features early
medieval Nordic music and
songs.
The concert will feature a
section where ancient Greek
music and the earliest Nordic
songs meet present-day jazz
from southern Europe – Italy.
The ancient scores will be
performed by Ensemble Mare
Balticum – a Swedish group
specializing in early music –

Foto A n to n W i ks t rö m

Per Mattsson – marine trumpet,

side by side with the Italian duo’s
improvisations.
This special concert is
co‑produced by the European
Music Archaeology Project
(EMAP) – coordinated by the
Municipality of Tarquinia,
Italy, and the Ystad Sweden

Jazz Festival. The concert
is performed at Klostret
(Ystad Abbey) within the
framework of EMAP’s travelling
exhibition, Archæomusica, which
will be held there from 6 June
2016 to 8 January 2017. Please
note that the concert is outdoors
with limited seating available.

22.00 S:ta Maria kyrka

Gäst-Tornväktare blåser in festivalen.
A fanfare from the church tower

Tornväktaren i Ystad har klättrat de 104 stegen upp i
S:ta Maria kyrkas torn varje natt, året runt sedan 1748, för
att vaka över Ystadborna. Från kl. 21.15 blåser han i sin lur
och förkunnar att allt är lugnt. Han ersattes första gången
nägonsin 2012 då trumpetaren Anders Bergcrantz blåste in
festivalen. I år är det den italienske trumpetaren Paolo Fresu.
Ystad’s tower watchman has watched over the town from
the church tower every night since 1748, blowing his horn
every quarter of an hour to signal that all is well. In 2012 that
tradition was broken for the first time when a fanfare from
trumpeter Anders Bergcrantz signalled the start of the festival.
This year it will be the Italian trumpeter, Paolo Fresu.

events
Foto Dav i d La k e

BREAKFAST CONVERSATION
LöRDAG / SATURDAY 6 AUG
09.30 HOS MORTEN CAFé

Breakfast with Jan Lundgren
Ett frukostsamtal med Jan
Lundgren lett av Magnus
Nygren, chefredaktör för
Orkesterjournalen.

EXHIBITION
6 JUNE 2016 – 8 JANUARY 2017 Klostret

Archæomusica – experience the
origins of music in Ystad
Archæomusica är en unik
vandringsutställning om Europas
äldsta musiklandskap, från
Neandertaltid till Pompeji och
vikingatid. Den har producerats
av European Music Archaeology
Project (EMAP) där sju
länder medverkar, bland dem
Sverige. Musik i Syd är EMAPs
samarbetspartner i Sverige.
Världspremiären äger rum i
Klostret i Ystad den 6 juni och
visas där fram till 8 januari.

While you are in Ystad
take the opportunity to visit
Archæomusica, a unique
travelling exhibition about
Europe’s oldest soundscapes,
from Neandertal times to
Pompeii and the Viking Period.

Vad ser Jan Lundgren,
festivalens konstnärlig ledare, i
sin kristallkula? Vad händer på
jazzfronten ute i världen? Vartåt
utvecklas festivalen?

What does Jan see in his
crystal ball? How is jazz
evolving? How will the festival
develop in the years to come?

JAM SESSION!
TORSDAG / THURSDAY 4 AUG (early hours of Friday)
FREDAG / FRIDAY 5 AUG (early hours of Saturday)
LÖRDAG / SATURDAY 6 AUG (early hours of Sunday)

The world premiere of
Archæomusica takes place at
Klostret (Ystad Abbey) on 6 June
and the exhibition runs until 8
January 2017.

00.00-03.00 MARINAN

Sven Erik Lundeqvist Trio
Sven Erik Lundeqvist – piano
Simon Petersson – bass
Olle Dernevik – drums

JAZZPASS! / EXERCISE SESSION
TORSDAG / THURSDAY 4 AUG

Felix Tani Trio

FREDAG / FRIDAY 5 AUG

Felix Tani – piano

09.00 IN FRONT OF YSTADS TEATER

Johnny Åman – base

The festival exercise session
Starta morgonen med ett
härligt Jazzpass. Funktionell
träning för alla med Anette
”Dalanettan” Sjöstrand.
En timme.

A chance to hear the festival’s
Artistic Director Jan Lundgren
in a breakfast conversation with
the Magnus Nygren, the Editor
of Orkesterjournalen.

Start your festival day with
a one-hour exercise session.
A functional workout for
everyone.

Daniel Fredriksson – drums

I en repris från förra året har
vi glädjen att som husband
ha Sven Erik Lundeqvist Trio.
Kvällens husband på lördag är
Felix Tani Trio.

Late night jam sessions have
become a highly appreciated
part of the festival. Our house
band, the Sven Erik Lundeqvist
Trio, is back. Enjoy a genuine jam
session in a great atmosphere
down by the marina at the
Marinan restaurant. The house
band for the final jam session
on Saturday will be the Felix
Tani Trio.

9

TORSDAG / THURSDAY 4 AUG
13.00 YSTADS KONSTMUSEUM

Adam Bałdych
& Helge Lien Trio ”Bridges”
Foto G r ego r H o h enb erg

11.00 PER HELSAS GÅRD

Marlene VerPlanck
”The Mood I’m In”
Marlene VerPlanck (US) – vocals
John Pearce (UK) – piano

med bland annat Frank Sinatra,
Mel Tormé och Kiss(!).

Paul Morgan (UK) – bass
Bobby Worth (UK) – drums

Det lilla, intima formatet möter
den stora, vackra och akustiskt
fulländade gården. I elegans och
med enkelhet i framtoningen är
Marlene VerPlanck ett unikum.
Hennes förmåga att gestalta
en text med perfekt diktion
gör hennes framträdande
till en upplevelse såväl
dramatiskt som musikaliskt.
Den ackompanjerande gruppen
förstärker och fulländar
upplevelsen. Titeln för konserten
är också namnet på Marlenes
senaste album som fått lysande
kritik och fem stjärnor i Down
Beat.
Marlene VerPlanck har en
lång och framgångsrik karriär
bakom sig. Hon föddes i Newark,
New Jersey och gav ut sitt
första album redan vid 21 års
ålder. Från slutet av 70-talet har
Marlene gett ut ett stort antal
album i eget namn. Förutom som
solist har hon deltagit i konserter
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John Pearce har klassisk
bakgrund, dock med ett stigande
jazzintresse som tog överhanden.
1968 blev han professionell.
Under åren har han arbetat med
bland annat Anita O’Day, Peggy
Lee, Art Farmer och Warren
Vache. Sedan år 2000 är han
medlem i Scott Hamilton’s
Quartet.
Paul Morgan och Bobby
Worth är båda två mycket
efterfrågade musiker med
gedigen bakgrund. De spelar
med ledande solister i UK.
American jazz vocalist
Marlene VerPlanck’s long and
distinguished career goes from
strength to strength – her latest
album The Mood I’m In was given
a five-star review by Down Beat.
She will be singing timeless
standards backed by a trio of
leading British jazz musicians.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

Adam Bałdych (PL) – violin
Helge Lien (NO) – piano
Frøde Berg (NO) – bass
Per Oddvar Johansen (NO) – drums

Förra året med Adam
Bałdych var en stor succé och
gav så mycket att vi gör en ny
konsert med honom i ett annat
sammanhang. Nu med Helge Lien
Trio från Norge, 2015 släppte
han med gruppen CDn Bridges.
Inspirationskällor förutom
jazztraditionen är polsk och norsk
folkmusik och en del modern
pop. Det här blir spännande och
vackert.
Adam Bałdych föddes 1986
i Gorzów Wielkopolski, Polen.
Efter skolgång i musikskola i
hemstaden började han uppträda
internationellt när han var 16 år.
Det blev turnéer till Tyskland,
Ungern, Serbien, Indonesien,
USA. Från att ha betraktats
som ett underbarn har han
nu utvecklats till en av de mest
intressanta jazzviolinisterna
i Europa.

Helge Lien föddes 1975
i Moelv i Norge och han har
studerat vid Musikaliska
Akademin i Oslo. Han ses som
en av Norges främsta
jazzpianister och har nu ett
tjugotal album utgivna både som
solo och i olika konstellationer.
Frøde Berg och Per Oddvar
Johansen hör till eliten bland
jazzmusiker i Norge.
Adam Bałdych, one of the
most distinctive jazz violinists
in Europe, was a great success
at last year’s festival and
now he is back in a different
constellation with the Helge Lien
Trio from Norway to perform
songs from their joint album
Bridges, which draws influences
from jazz, Polish and Norwegian
folk music, and modern pop.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

TORSDAG / THURSDAY 4 aug
Foto Wa l ly P erus s e t

15.00 HOS MORTEN CAFÉ
17.00 S:ta Maria kyrka

Kind of New
Per-Arne Tollbom – drums
Anders Bergcrantz – trumpet
Rasmus Nyvall – tenor sax
Anders ”Chico” Lindvall – guitar
Sebastian Nordström – bass

Med influenser av 60och 70‐talets ”Hippiejazz”
framför deltagarna i gruppen
originalkompositioner mestadels
skrivna av P-A Tollbom. Han,
Bergcrantz och Lindvall har
spelat tillsammans i olika
sammanhang i mer än 30 år.
Här kommer de tillsammans med
några av de unga stjärnskotten
på jazzhimlen: Sebastian
Nordström och Rasmus Nyvall.
En rykande jazzupplevelse
utlovas.
P-A Tollbom föddes i Göteborg
1961. Han började spela trummor
i tidiga tonåren och studerade
vid Musikhögskolan i Malmö
1990-92. Startade sin egen
grupp Offshore Sextet 1992.
Han har under åren även varit
med i Maggi Olin Quartet och
Torben Waldorffs grupp No Bass
samt framträtt med nästan ”alla”
i den svenska jazzmiljön.
Anders ”Chico” Lindvall,
Malmöbo, har varit medlem i
bland annat Tolvan Big Band och

Danska Radions Big Band. Han
har spelat med jazzikoner som
Dizzie Gillespie, Michael Brecker,
Dave Liebmann, Joe Henderson
och Benny Golson.
Rasmus Nyvall har sedan
sina studier vid musikhögskolan
i Malmö medverkat på ett tiotal
album.
Sebastian Nordström är
frilansande musiker i Malmö
och lärare vid Mejeriets
Musikskola i Lund.
Anders Bergcrantz
presenterar vi med Iris
Bergcrantz, sid 28.
Three well-established
Swedish jazz stars, P-A
Tollblom, Anders Bergcrantz and
Anders “Chico” Lindvall plus two
rising talents, Rasmus Nyvall and
Sebastian Nyström, have formed
a new band, Kind of New, to
play music heavily influenced by
“hippie jazz” from the 1960s and
1970s in compositions mainly
written by drummer,
P–A Tollblom.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

Richard Galliano “Solo”
Richard Galliano (FR) – accordion

En välkommen gäst tar plats
i kyrkorummet denna gång för
en efterlängtad solokonsert,
åter efter 6 år. I händerna på
mästaren förvandlas dragspelet
till en ensemble som kan tävla
med orgeln på läktaren. Galliano
gav ut ett soloalbum 2006. Det
som bland annat slår en när
man lyssnar på honom förutom
virtuositeten är hans makalösa
rytmkänsla och timing. Han
har även förmågan att skapa
känslolägen som böljar mellan
viss aggressivitet och nedstämd
melankoli. Oslagbar kombination
när de dessutom avlöser
varandra på ett naturligt sätt.
Richard Galliano föddes
1950 i Cannes. Dragspels-,
bandoneonvirtuos och
kompositör. Han uttrycker sig
inom alla musikaliska områden
från klassisk musik till jazz.
Redan som 4-åring började
han med piano och dragspel
hjälpt av sin far Lucien Galliano.
Musikakademin i Nice tog in
honom som elev när han var
14 år. Han fick han bland annat
undervisning i trombon och
kontrapunkt(!).Han började söka

nya uttryckssätt för dragspelet
och hittade Clifford Brown. Han
kopierade alla Browns solon
som förekom i inspelningar med
Max Roach. Han vann han flera
tävlingar som dragspelare i
Frankrike och Spanien. Förutom
den formidabla succén med Mare
Nostrum har Richard Galliano nu
framträtt med bland annat Astor
Piazolla, George Mraz, Al Foster,
Juliette Greco, Charles Aznavour,
Ron Carter, Chet Baker, Enrico
Rava, Wynton Marsalis och
Toots Thielemans.
French accordion master
Richard Galliano returns to
Ystad for a solo concert. He
performed solo in one of the
most memorable concerts at
the first YSJF in 2010.
In addition to his involvement
in Mare Nostrum, he has played
with stars such as Charles
Aznavour, Chet Baker, Wynton
Marsalis and Toots Thielemans.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

11

TORSDAG / THURSDAY 4 AUG
F oto O l l e M el k er h ed

20.00 SURBRUNNSPARKEN

LaGaylia Frazier meets Bohuslän Big Band “We can work It out!”
LaGaylia Frazier – vocals
Saxophone and woodwind:
Joakim Rolandson
Björn Cedegren
Ove Ingemarsson
Mikael Karlsson
Alberto Pinton
Trumpet:
Lennart Grahn

LaGaylia Frazier har besökt
Ystad Sweden Jazz Festival två
gånger och lyckliggjort publiken.
Enastående soulsångerska som
trollbinder. I parken får vi höra
henne tillsammans med Bohuslän
Big Band som även det gästat
oss flera gånger. Välkomna
tillbaka!

Samuel Olsson
Robin Rydqvist
Jan Eliasson
Trombone:
Magnus Svedberg
Christer Olofsson
Hanne Småvik
Niclas Rydh
Rhythm section:
Tommy Kotter – piano
Yasuhito Mori – bass
Göran Kroon – drums
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LaGaylia lyckades på kort
tid efter ankomsten till Sverige
2001 bli otroligt populär såväl
inför publik som hos arrangörer
inte minst genom sin medverkan
i Robert Wells Rhapsody in Rock
som med stor succé har turnérat
i Sverige och Europa. Kärleken
gav henne kraft och mod att
flytta från Florida till Sundsvall.
Numera svensk medborgare
och bosatt i Stockholm är
LaGaylia Frazier en etablerad

souldrottning. Fem år gammal
började hon studera piano.
Senare kom sången och tog över
och på Universitetet i Miami
studerade hon klassisk sång,
jazz, musikteori och komposition.
Med ett R&B-band blev hon
upptäckt av Eliot Weisman,
amerikansk legendarisk manager
och kom snart att uppträda
på stora scener i Las Vegas
och Atlantic City. I Sverige har
LaGaylia haft samarbeten med
många artister i den översta
divisionen, Putte Wickman,
Jan Lundgren, Helen Sjöholm
och Nils Landgren för att nämna
några. I svensk television har
LaGaylia Frazier medverkat
ett 40-tal gånger. I januari i år
släpptes hennes senaste CD
med namnet LP.

Bohuslän Big Band
presenteras mer ingående med
Joe Lovano, sid 18.
LaGaylia Frazier is a dynamic
live performer, a vocalist
spanning a range of styles from
jazz, soul, funk to R&B and pop.
She was born and raised in
Florida, and enjoyed a successful
career in the US, including
performances in Las Vegas
and Atlantic, before she moved
to Sweden in 2001. She has
become well known here through
numerous appearance on stage
and TV, and released her latest
album entitled LP earlier this
year.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

TORSDAG / THURSDAY 4 aug
Foto R i c k y C o n ta r in

23.00 YSTADS TEATER

Mare Nostrum II
Richard Galliano (FR) – accordion
Paolo Fresu (IT) – trumpet, flugelhorn
Jan Lundgren – piano

I Ystad 2012 fick vi njuta av
denna underbara grupp som då
illustrerade den första skivan
med Mare Nostrum. Under
senvintern i år har den andra
skivan just blivit utgiven. En
angenäm musikalisk blandning
med ånyo inspiration från ett
europeiskt perspektiv. Nu får
vi än en gång uppleva denna trio
av solomästare i ett sagolikt
samspel. Spaltmeter har i lyriska
ordalag hyllat denna grupp i
internationell press och minst
lika entusiastisk har det publika
mottagandet varit. Med över
150 konserter i 20 länder har
vi alla tagit gruppen till oss
reservationslöst. Det har tagit
nästan ett decennium att få till

en ny skiva med den här trion.
Alla tre är makalöst engagerade
i olika projekt. Efterfrågade som
få andra inte bara i den här delen
av den konstnärligt-musikaliska
världen.
Möjligen kan en orsak
till framgångarna vara
kombinationen av igenkännbara
stämningar i musiken och ett
sällsynt vackert musicerande.
Ty de är alla sina respektive
instruments självklara mästare.
En annan orsak kan vara hur
balladerna blir så oerhört
innerliga och att gruppen har
en rytmisk koherens som med
ytterst små medel för handlingen
framåt. Kan det ha något med
ett sällsynt medvetet anslag
att göra? Kanske de läckra
avfraseringarna?

På det här senaste albumet
förekommer flera vackra
kompositioner av alla tre,
men även av såväl Eric Satie
(verksam runt förra sekelskiftet)
som Claudio Monteverdi
(banbrytande kompositör
verksam runt år 1600). Jazzen
som konstform är resultatet
av influenser från oräkneliga
musiktraditioner sprungna från
jordens alla hörn. På senare
tid har även de västerländska
klassiska kompositörerna fått
allt större uppmärksamhet i
jazzen. Välförtjänt, då många
är de jazzens mästare som tagit
intryck av dessa andra mästare.

Mare Nostrum – Sardinian
trumpeter Paolo Fresu, French
accordionist Richard Galliano
and Swedish pianist Jan
Lundgren – continue their lyrical
explorations of the sound of
Europe. Since making their first
album in 2007 they have played
over 150 concerts in more
than 20 countries, including
a sold-out performance at
YSJF in 2012. The new album,
Mare Nostrum II, features
compositions from all three
members and interpretations
of pieces by Eric Satie and
Claudio Monteverdi.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

Välkomna att lyssna och
uppleva när något av det allra
bästa som presenteras på
festivalen fyller teatern denna
sena kväll.
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Foto ac t/ S t e v en Ha b er l a n d

TORSDAG / THURSDAY 4 AUG
21.30 KLOSTERKYRKAN

Joachim Kühn “Beauty and Truth”
europeiska konserttraditionen
och alltså också den
västerländska konstmusiken.

Joachim Kühn (DE) – piano

Räkna med ett
associationsrikt utspel där vi
säkert kan kännas oss förflyttade
till afrikansk savann i ena
ögonblicket och i kyrkbänken i
Thomaskirche i Leipzig med Bach
på orgelläktaren i det andra.

Han fick klassisk
pianoutbildning och tidigt
var han engagerad som solist.
Endast 17 år gammal beslöt han
sig för att bli jazzmusiker och
1966 övergav han Östtyskland
vid ett besök i väst. I Paris dit
han kom 1968 spelade han med
bland annat Don Cherry och
Phil Woods. Senare i USA blev
han en del av västkust fusion
i samarbete med Eric Gomez
och Michael Brecker med flera.
Samarbetet med brodern Rolf
Kühn, klarinettisten som en
gång inspirerade honom att

Joachim Kühn föddes 1944
i Leipzig. Mångsidig har han
grävt djupt i det musikaliska
landskapet och hans musikaliska
hemvist är nära nog omöjlig att
definiera. Kühn ser sig själv som
en del i jazztraditionen men han
är även tydligt knuten till den

bli jazzmusiker, är viktigt. Den
nyligen bortgångne Ornette
Coleman har länge varit en
annan viktig del i Joachim Kühns
musikaliska resa.
German pianist Joachim
Kühn is a world-class musician
whose playing style defies
categorization. This reflects his
long and richly varied musical
journey that started in Leipzig,
where he trained as a concert

pianist. He played at jazz clubs in
Paris in the late 1960s, immersed
himself in The West Coast
fusion scene in the late 1970s
and began a long-term musical
collaboration with Ornette
Coleman in 1990s.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

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

FREDAG / FRIDAY 5 aug

11.00 PER HELSAS GÅRD

YSJF celebrates
Svend Asmussen 100 years
Bjarke Falgren (DK) – violin
Gunnar Lidberg – violin
Jacob Fischer (DK) – guitar
Matthias Petri – bass
Andreas Svendsen (DK) – drums

Bjarke Falgren är kompositör
och en celebrerad violinvirtuos.
Han har spelat violin sedan
sjuårsåldern och har nu fyra
Grammisvinster i sitt CV.
Så här säger Svend Asmussen
om Bjarke: Han är den mest
hårdsvängande violinisten jag
hört sedan Stuff Smith.
Gunnar Lidberg har framträtt
med bland annat Bengt Hallberg
och Lars Erstrand. Svend
Asmussen väckte Gunnars
intresse för jazz, och han har
även spelat med denne gigant.
Redan 17 år gammal
debuterade Jacob Fischer på
Köpenhamns Jazzfestival.
1992 blev han medlem i
Svend Asmussens kvartett.
Han har samarbetat med den
skandinaviska jazzeliten.
Matthias Petri och Andreas
Svendsen är välmeriterade och
efterfrågade musiker.

Svend Asmussen, en
enastående musiker och
underhållare, tog sina
första violinlektioner vid
sju års ålder. 17 år gammal
blev han professionell. På
kryssningsfartyg uppträdde
han bland annat med Josephine
Baker och Fats Waller. Andra
i hans sällskap har varit Duke
Ellington, Benny Goodman och
Stephane Grappelli. Svend
Asmussen – en virtuos och
artist väl värd att hylla.
Danish violin virtuoso, Svend
Asmussen, celebrated his
100th birthday earlier this year.
This morning’s concert brings
together a group of outstanding
musicians to celebrate his music,
including Danish jazz guitarist,
Jacob Fischer, who played in
Asmussen’s quartet, Gunnar
Lidberg, who was inspired by
Asmussen to play the violin,
and Bjarke Falgren, described
by Asmussen as ”the most hardswinging violinist since Stuff
Smith.”
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

Fullserviceföretaget

15.00 HOS MORTEN CAFÉ

The Other Woman
Mathias Landaeus – piano
Ellekari Sander – vocals
Johnny Åman – bass
Chris Montgomery – drums

Medan dagen är lite mer
än halvvägs möter vi detta
musikaliska underverk. Ellekari
Sander med Mathias Landaeus
trio exponerar en sagolik
blandning av amerikanska
standards med svensk vislyrik
inklämt här och var. På gruppens
CD Sing från 2014 lämnar
1800-talsromantikern Ivar
Hallström ett bidrag – Vindarna
sucka – ett känsligt stycke
som gör en så rörd. The Other
Woman blev till då Ellekari bjöds
in att gästa trion på jazzklubben
Undergound i Lund.
Ellekari Sander tänkte viga
sitt liv åt konståkning men en
ryggskada satte stopp och
Punken tog över. Hon tog sig
in i popvärlden genom Björn
Yttling och norrlandsbandet Vega
tog vid med otaliga skivor och
turnéer med bland annat Frida
Hyvönen och Ane Brun. Hon
startade bandet The Tiny med
maken Leo Sander.

Pianisten Mathias Landaeus
skivdebuterade i eget namn 1996
och har sedan dess gett
ut 8 album. Han har varit
medlem i Lina Nybergs band,
Sonic Mechatronik Arkestra och
Norrbotten Big Band. Han har
bland annat spelat med Benny
Golson, Jonas Kullhammar,
Magnus Lindgren, Tim Hagans
och Timbuktu.
Basisten Johnny Åman är
bosatt i Malmö och en av de
mest anlitade basisterna i
Sverige. Trumslagaren Chris
Montgomery anses vara en av de
största talangerna i nya vågen av
unga svenska jazzmusiker.
One of Sweden’s most
prolific piano trios, the Mathias
Landaeus trio, teamed up with
leading vocalist Ellekari Sander
to form The Other Woman.
The new band’s debut album,
Sing, features a selection of
American standards, hardswinging jazz, eccentric and
playful arrangements, and the
distinctive vocals of Ellekari
Sander.
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17.00 YSTADS KONSTMUSEUM

Jacob Young ”Forever Young”
18.30 Scala
Jacob Young (NO) – guitar
Trygve Seim (NO) – saxophone
Marcin Wasilewski (PL) – piano

engagerad som kompositör för
klassiska musiker med flera
beställningsverk.

Slawomir Kurkiewicz (PL) – bass
Michal Miskiewicz (PL) – drums

Forever Young gavs ut
2014 genom ett spännande
och synnerligen fruktbart
norskt/polskt samarbete.
Gruppen utstrålar kraft och
målmedvetenhet på ett mycket
tilltalande sätt. Young och Seim
har konserterat tillsammans
många gånger och Seim
har länge samarbetat med
Wasilewski i olika projekt.
Jacob Young föddes 1970 i
Lillehammer. Efter musikstudier
vid Oslo Universitet fick han ett
stipendium till New School i
New York. Tillbaka till Norge
kom han 1996. Här startade
han sin egen grupp och inledde
ett mycket framgångsrikt
duosamarbete med Karin Krog.
Trygve Seim föddes 1971
och är utbildad vid Trondheim
Musikkonservatorium.
2001 gav han ut sitt första
album som bandledare, Different
Rivers, som fick lysande kritik
och blev prisbelönat i Tyskland.
På senare tid har Trygve varit
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Marcin Wasilewski uppträdde
som solist i Ystad 2011 med
en bejublad konsert. Han
föddes 1975 och är av de mest
intressanta jazzpianisterna i
världen. Sedan länge har han
ett pågående samarbete med
trumpetaren Tomasz Stanko.
Wasilewski trio har funnits
sedan 2001.
Slawomir Kurkiewicz och
Michal Miskiewicz befinner
sig båda i eliten bland polska
jazzmusiker.
A Norwegian-Polish jazz
supergroup that got together
in 2014 to produce the critically
acclaimed album, Forever Young.
Guitarist Jacob Young and
saxophonist Trygve Seim from
Norway will be performing with
a superb Polish ”band within
a band”, the Marcin Wasilewski
Trio, which has played
extensively with trumpeter,
Tomasz Stanko.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

Karin Hammar Fab 4
featuring Hanna Paulsberg
Hannah Paulsberg (NO) – tenor sax
Karin Hammar – trombone
Andreas Hourdakis – guitar

hennes mustiga tenorsaxspel
kombinerar ett varmt och fylligt
sound med djup musikalitet.

Niklas Fernqvist – bass
Fredrik Rundqvist – drums

Karin Hammar och Hanna
Paulsberg spelade för första
gången ihop i Trondheim
Jazzorkester 2010 och har
sedan dess sammanstrålat
flera gånger. Deras musikaliska
synergi är påtaglig och resulterar
alltid i lekfulla och musikaliskt
intressanta möten. I kvällens
konsert bidrar båda med egna
kompositioner. Karin Hammar
Fab 4 har funnits sedan 2014
och i februari 2016 släpptes
gruppens första CD Imprints,
vilken har hyllats av en förtjust
jazzkritikerkår över landet.
Hanna Paulsberg, född 1987,
är en av de klarast lysande unga
norska stjärnorna. Hon har tre
album bakom sig med sin egen
grupp Hanna Paulsberg Concept.
Hon är ofta engagerad som solist
i Trondheim Jazzorkester och

Karin Hammar, född i Boden
1974, med ett förflutet i den
framgångsrika kvintetten Sliding
Hammers, är en av Sveriges
mest efterfrågade trombonister.
Karin Hammar har även nått
en internationellt publik med
tyngdpunkt i Tyskland, där hon
regelbundet turnerar med sina
egna projekt.
Andreas Hourdakis bidrar
tillsammans med Niklas
Fernqvist och Fredrik Rundqvist
med lyhördhet, lekfullhet och
ett fint, oforcerat sväng.
Karin Hammar Fab 4 was
formed in 2014 and released
a well-received debut album,
Imprints, earlier this year. This
evening’s concert will feature
compositions from both Swedish
trombonist Karin Hammar and
Norwegian saxophonist Hanna
Paulsberg, who first played
together in 2010 and have
collaborated several times since.

FREDAG / FRIDAY 5 aug
Foto C h r i s D ruk k er

13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Grégoire Maret “Wanted” featuring Zara McFarlane
Grégoire Maret (CH) – harmonica
Zara McFarlane (UK) – vocals
Cédric Hanriot (FR) – keyboard
Robert Kubiszyn (PL) – bass
John Davis (US) – drums

År 2014 uppträdde Grégoire
Maret i Ystad tillsammans
med Jan Lundgren i en mycket
uppskattad konsert. Nu får vi
höra honom med en förtrollande
sångerska – Zara McFarlane.
Vi kan se fram emot en emulsion
av vackra klanger när dessa
två möter varandra i denna
synnerligen internationella
grupp.
Grégoire Maret föddes i
Genève 1975. Han började spela
munspel vid 17 års ålder. Efter
examen från Conservatoire
Supérieur de Musique i Genève
flyttade han till New York
för studier vid New School
University. Med tiden har han
finslipat sin förmåga och blivit

en av de mest efterfrågade
utövare av munspel i världen.
Maret har med sin mångsidiga
stil gjort det möjligt för honom
att lätt förflytta sig över olika
musikaliska genrer. Ofta
jämförd med legender som
Toots Thielemanns och Stevie
Wonder har han uppträtt med
en oräknelig skara av andra
världsartister bland annat Pete
Seger, Cassandra Wilson, Elton
John och Sting. Wanted är
Marets senaste album (2016).
Zara McFarlane är en stigande
stjärna inom brittisk jazz. Hon
har rötter i Jamaica och 2014 gav
Zara ut sitt andra album If You
Know Her som blev prisbelönat
av MOBO awards (Music of Black
Origin). Albumet representerar
en sensuell variant av soul. Zara
sjunger med en mycket attraktiv
timbre.

Cédric Hanriot är kompositör
och ljudtekniker. Han har spelat
på scener över hela världen. Med
Robert Glasper medverkar han
i Dianne Reeves senaste album.
Robert Kubiszyn är producent
och kompositör född i Krakow,
Polen. Han ses som en av de
mest mångsidiga bland polska
basister. Robert Kubuszyn
medverkar på fler än 100 album.
John Davis föddes i Lake
Charles, Louisiana 1981. Här har
han uppträtt på många scener
bland annat Blue Note och
turnerat i Europa.
Grégoire Maret is a harmonica
virtuoso with many admirers,
including Herbie Hancock, who
described him as ”one of the
most creative musicians around,”

He has often been compared
with legends such as Toots
Thielemanns and Stevie Wonder,
and has performed with a long
list of stars including Pete Seger,
Cassandra Wilson, Elton John
and Sting. His latest album,
Wanted, was released earlier
this year.
Vocalist Zara McFarlane is
one of the rising stars of British
jazz. Her debut album, Until
Tomorrow, (2011) and latest
album, If You Knew Her (2014)
show her rich vocal range,
moving between moody jazz
and sensual new soul.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t
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20.00 YSTADS TEATER

Joe Lovano with Bohuslän Big Band
Joe Lovano (US) – tenor sax
Bohuslän Big Band

Det är inte märkligt att
Joe Lovano är så hyllad och
omhuldad. Han har en nästan
hypnotisk inverkan på den som
lyssnar. Joe Lovano förfogar
över den lyckosamma förmågan
att vara såväl konstnärligt
avancerad som lättillgänglig.
Med Bohuslän Big Band får vi
ta del av en föreställning som
lämnar få oberörda. Om BBB har
Quincy Jones sagt 2012 i Ystad:
The Bohuslän Big Band is a world
class jazz orchestra, in the true
sense of the word, and they
stand out from the crowd.
Joe Lovano föddes i Cleveland,
Ohio 1952 och började med
altsax redan som liten. Tony
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Lovano, själv tenorsaxofonist,
skolade in sin son, inte bara
tekniskt utan även i dynamik och
interpretation. Han tog med Joe
till konserter där han fick stifta
bekantskap med Sonny Stitt,
James Moody, Dizzy Gillespie
och andra storheter. På det viset
kom han till Berklee i Boston.
Sina första professionella steg
tog Joe som musiker vid sidan
av Lonnie Smith och Jack
McDuff. Lite senare var han ute
på turné med Woody Herman
1976-79. Efter denna tid bosatte
Lovano sig i New York och anslöt
sig till Mel Lewis orkester som
hade måndagskonserter fram
till 1992 på Village Vanguard.
Under åren som följt har han
uppträtt med bland annat John
Scofield, Herbie Hancock, Elvin
Jones, Charlie Haden, Carla Bley,

Bobby Hutcherson, Dave Holland,
Michel Petrucciani, Lee Konitz,
Tom Harrell, McCoy Tyner och
Ornette Coleman.
Världsklassorkester är ett
utryck som storbandet ofta
får höra från musiker, solister,
kompositörer och dirigenter
som gästat dem genom åren.
Bohuslän Big Band är ett
helprofessionellt storband som
rymmer energifylld svängig
musik som till exempel James
Brown eller Thad Jones
samtidigt som det kan möta det
återhållsamma och vackra
i Kurt Weill och Cole Porter. Med
turnéer i Sverige och runt om i
världen har orkestern befäst sin
ställning som en av de viktigaste
aktörerna i denna genre.

Hailed by the New York Times
as “one of the greatest musicians
in jazz history,” Grammy Award
winning saxophone player Joe
Lovano has been a creative force
in jazz for over three decades.
He has released over 20 albums
on Blue Note Records.
This evening he will be
performing with the Bohuslän
Big Band. Quincy Jones worked
with the band at YSJF 2012 and
said: “The Bohuslän Big Band is a
world class jazz orchestra, in the
true sense of the word, and they
stand out from the crowd.”
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

FREDAG / FRIDAY 5 aug
Foto B r e t t Rub in

23.00 YSTADS TEATER

Hugh Masekela “Playing at Work”
Hugh Masekela (ZA) – flugelhorn,
lead vocals
Cameron Ward (ZA) – guitar
Johan Mthethwa (ZA) – keyboards
Fana Zulu (ZA) – bass
Francis Manneh Fuster (ZA) –
percussion
Lee-Roy Sauls (ZA) – drums

Detta är ett mycket välkommet
återbesök i Ystad. 2013 fick vi
uppleva Hugh Masekela i en
bejublad konsert på teatern. Med
Masekelas hjälp vi får känna
Afrika inpå huden med rytmer
som tar sig ner i kroppen. Han är
besatt av tanken att visa Afrika
och världen vad det afrikanska
folket verkligen är. Detta har
varit motorn i hans musikaliska
karriär ända sedan han fick sin
första trumpet som 14-åring.
Hugh Masekela föddes i
Witbank, Sydafrika 1939 och var
tidigt verksam jazzmusiker. Som

17-åring spelade han med Harold
Jefta, sydafrikansk musiker
som länge bott i Sverige. 21 år
gammal lämnade han Sydafrika
och inledde därmed en 30-årig
exil. I New York med studier vid
Manhattan School of Music,
lyssnade han till John Coltrane,
Thelonious Monk, Charlie
Mingus. Dizzy Gillespie och
Louis Armstrong blev mentorer
och Hugh blev inspirerad att
utveckla sin egen unika stil som
har mer afrikansk än amerikansk
anknytning. Trumpet Africaine,
hans första album gavs ut 1961.
Under Monterey Pop Festival
1967 uppträdde Masekela vid
sidan av Janis Joplin och Jimi
Hendrix. Hans singel Grazin’ in
the Grass hamnade 1968 högst
på USAs poplista och Hugh
Masekela blev en internationellt
känd artist. Solokarriären

spänner nu över 5 decennier
och Masekela har gett ut fler
än 40 album i eget namn samt
medverkat på oräkneliga andra.
Bland artister som han arbetat
med finns Harry Belafonte, Dizzy
Gillespie, The Byrds, Stevie
Wonder och Miriam Makeba
som han var gift med i början
av 60-talet. 1990 återvände
Hugh Masekela hem efter
apardheidregimens fall och
Nelson Mandela blivit fri. Detta
hade Masekela förutsett med
sin hymn Bring Home Nelson
Mandela som 1986 spreds över
världen. Fotbolls-VM i Sydafrika
öppnades med en konsert av
Hugh Masekela 2010. Samma år
fick han den högsta utmärkelsen
i Sydafrika – The Order of
Ikhamanga. 2012 genomförde
han en Europaturné med
Paul Simon.

A warm welcome back to
South African music legend,
Hugh Masekela! With his
unique, vibrant trumpet style and
driving six-piece band he gave a
pulsating performance that was
one of the highlights of YSJF
2013. In 1968, his instrumental
single Grazin’ in the Grass went
to Number One in the American
pop charts and was a worldwide
smash hit. His subsequent
solo career has spanned five
decades, during which time he
has released over 40 albums
and worked with such diverse
artists as Harry Belafonte, Dizzy
Gillespie, The Byrds, Fela Kuti,
Marvin Gaye, Herb Alpert, Paul
Simon and Stevie Wonder.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

19

FREDAG / FRIDAY 5 aug
21.30 KLOSTERKYRKAN

Bob Dorough “Devil May Care”
Bob Dorough (US) – piano, vocals
Mårten Lundgren – trumpet
Helle Marstrand (DK) – bass

En ålderman kommer till
stan. Bob Dorough fyller 93 år
nästa gång. Här kommer han
att uppträda med mycket stolta
och något yngre musiker. Vi kan
förvänta oss en synnerligen
underhållande konsert med
en härligt fantasifull sångare
och pianist. Han är texternas
mästare. Lyssna noga så att ni
inte missar en enda stavelse.
Konsertens titel är hämtad från
Bobs komposition och hans
första egna album från 1956.

Bob Dorough föddes 1923 i
Arkansas. Efter att 1949 tagit
en fil. kand. i musik flyttade
han till New York och Columbia
University. Bebopen härjade för
fullt och i den förlorade sig den
unge Bob Dorough. 1952 lämnade
han den akademiska världen
och blev professionell sångare
och pianist. Han arbetade flera
år som ackompanjatör, dirigent,
arrangör och och släppte snart
sitt album med samma titel som
dagens konsert. Senare arbetade
han som sångare och pianist med
Miles Davis. De spelade in ett
album 1962 vilket troligen är det
enda album som Miles har gjort
med en sångare.

Mårten Lundgren föddes 1969
i Södertälje. Han har spelat med
Gugge Hedrenius, Ulf Andersson,
Ronnie Gardiner, Niels Jörgen
Steen och Danska Radions Big
Band.
Helle Marstrand är basist i
den danska trion Sophisticated
Ladies och spelar också med
Jacob Fischer och Jan Johansen
i sin egen trio.

distinguished career in jazz.
He wrote the jazz standard
Devil May Care in the early
1950s and is known as “the
only singer to record with Miles
Davis”. Now 92, Bob Dorough
has been releasing albums for
over 50 years. His latest, Eulalia,
came out in 2014.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

Bob Dorough, the American
pianist, singer, composer and
songwriter has had a long and

Välkommen!

Vi är en självständig, äkta sparbank. Det betyder att vi inte har några
aktieägare som kan plocka ut vinst och bonusar. Vår vinst återinvesteras
istället i lokala projekt och verksamheter såsom Jazzfestivalen i Ystad.
Det får vår del av Skåne att växa.
www.sparbankensyd.se

2016
under
stjärnorna
i Brantevik
Branteviks idrottsplats kl 18.00
Insläpp från kl. 17.00
www.jazzbrantevik.se
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Loa Falkman

med dragspelaren Bengan Janson,
pianisten Matthias Böhm och
trombonisten Nils Landgren

13/7 Lisa Nilsson
20/7 Jojje Wadenius

med sångerskan och pianisten Ida Sand

27/7 Louise Hoffsten
3/8 Nils Landgren Funk Unit

med Sydafrikas största soulstjärna Lira

lörDAG / saturDAY 6 aug

15.00 HOS MORTEN CAFÉ

11.00 PER HELSAS GÅRD

Kathrine Windfeld Big Band
”Aircraft”
Kathrine Windfeld (DK) – piano,
compositions, musical direction
Saxophone:

bildades 2014 och har på kort tid
blivit ett betydelsefullt inslag i
den nordiska jazzen.

Jakob Lundbak (DK)
Jakub Wiecek (PL)
Roald Elm Larsen (DK)
Ida Karlsson
Toke Reines (DK)
Trumpet:
André Bak (DK)
Rolf Thofte Sørensen (DK)
Magnus Oseth (NO)

Kathrine Windfeld föddes i
Svendborg och har examen från
Musikhögskolan i Malmö samt
från Musikvidenskabeligt Institut
i Köpenhamn. Bland favoriter
som inspirerat henne återfinns
Cannonball Adderley, Kenny
Wheeler och Dave Holland.

Trombone:
Petter Hängsel
Anders Larson
Göran Abelli
Rhythm section:
Viktor Sandström – guitar
Johannes Vaht – bass
Henrik Holst Hansen (DK) – drums

I oktober 2015 kom detta
vibrerande storbands första CD
Aircraft. Visst lyfter det när man
lyssnar. Kathrine Windfeld Big
Band består av unga skickliga
musiker från Danmark, Sverige,
Norge och Polen under ledning av
Kathrine som även är kompositör
och arrangör. Bandet producerar
musik med intensitet och stort
dynamiskt omfång. Storbandet

The Kathrine WIndfeld Big
Band has had a big impact on the
Scandinavian jazz scene since it
was formed in 2014. The band’s
powerful and dynamic sound can
be heard on the debut album,
Aircraft, from 2015. Pianist,
bandleader, composer and
arranger, Kathrine Windfeld, has
put together one of Denmark’s
most exciting jazz prospects
and is renewing the big band
tradition for a new generation.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

Karolina Vucidolac – Ann-Marie
Henning – Augusto Mattoso
”The Brazil Connection”
Karolina Vucidolac – vocals
Ann-Marie Henning – piano
Augusto Mattoso (BR) – bass

Den här konserten illustrerar
ett möte mellan skandinavisk
jazz och den brasilianska jazzen
och folkmusiken. Den baseras på
originalkompositioner av Henning
and Mattoso och pärlor ur den
rika brasilianska sångskatten.
Det är utåtriktat, med nerv och
intensitet, men också lyriskt
mjukt och skönt sväng med
brasilianskt runda kanter. The
Brazil Connection är sprungen
ur kvintetten med samma namn,
som gjorde en succéartad turné
hösten 2015 i Sverige. Detta
är en intimare version av det
bandet.
Karolina Vucidolac har i över
10 år haft ett nära samarbete
med några av Brasiliens främsta
musiker. Detta har bidragit till
ett tiotal turnéer i Brasilien,
Sverige och övriga Europa.
Hon har också spelat in två
skivor i eget namn med lysande
recensioner. Karolina anses vara
en av de sångerskor som främst
representerar den brasilianska
musiken i Sverige.

Ann-Marie Henning är
även kompositör och arrangör,
verksam med egna jazzprojekt
sedan 1987, bland annat med
tentetten Blue Cluster och
gruppen Bitches Brew. Hon har
under många år samarbetat med
Berit Andersson och Gustavo
Bergalli.
Augusto Mattoso är en av
Brasiliens mest anlitade basister.
Han har en stark jazzbakgrund.
Genomfört turnéer och
skivinspelningar med bland annat
Carlos Malta, Leny Andrade,
vilka hör till de stora namnen i
Brasilien.
The Brazil Connection
– Scandinavian jazz meets
Brazilian jazz and folk music.
Vocalist Karolina Vucidolac
has collaborated with many of
Brazil’s best musicians over the
past 10 years. Today’s concert
features compositions by pianist
Ann-Marie Henning and leading
Brazilian bassist Augusto
Mattoso, as well as selected
songs from Brazil.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t
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Ambassadörer 2016 / Ambassadors 2016

lörDAG / saturDAY 6 aug

Jazzkonstnär / Jazz Artist 2016

Lasse Åberg
Allmänpraktiserande kreatör. Hans liv är
enligt egen utsago ett vuxendagis där han ritar,
målar, sjunger och tar enstaka tupplurar.
Foto P in o N in fa

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

Ann-Marie Rauer
17.00 YSTADS TEATER

Journalisten Ann-Marie Rauer leder
Sveriges största kulturprogram Sverige! som
varje lördagkväll följs av 700 000 hängivna
tittare. I lågmälda och intressanta samtal har
Ann-Marie lärt oss känna fler än 350 kultur- och
nöjesprofiler!

Franco D’Andrea Trio
& Pino Ninfa “In South Africa”
Franco D’Andrea (IT) – piano
Mauro Ottolini (IT) – trombone

Journalist Ann-Marie Rauer is the
presenter of Sweden’s most popular culture TV
programme, Sverige!

Henrik Sundström
Henrik Sundström är en f.d. professionell
tennisspelare. Han vann Davis Cup 1984, 8 ATP
tävlingar och rankades som bäst 6:a i singel.
Han har ett stort intresse för konst, dans och
musik och organiserar bl.a. egna events i ett
100-årigt gammalt elverk vid sjön Stienitzsee
utanför Berlin.
Henrik Sundström, a former professional
tennis player, was a Davis Cup-winner in 1984.

Johan Wester
Komiker, entreprenör, programledare
och samhällsbyggare Johan Wester blev
Kajan med hela svenska folket efter
humorserien HippHipp! Han är moderator samt
initiativtagare till Lund Comedy Festival.

F oto O l a
Kj el by e
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Johan Wester is a comedian who co-wrote
the hugely popular Swedish comedy sketch
show, Hipphipp!

Daniele D’Agaro (IT) – clarinet
Pino Ninfa (IT) – photography

Angeläget fotoprojekt får en
underbar musikalisk inramning
i denna speciella föreställning.
Pino Ninfas projekt i Sydafrika
kom till för att beskriva historiska
platser förknippade med
apartheid i de två stora städerna
Kapstaden och Johannesburg
men även Soweto som numera
är en självständig stad. Ninfas
arbete avser att lyfta fram
känslan av stolthet, sprungen
ur svåra levnadsförhållanden,
utan att göra sensation av
det. Bilderna har visats på en
fotoworkshop som leddes av
Pino Ninfa i Kapstaden med barn
som bor i Phillippi, ett kåkstad
utanför Kapstaden. Ninfa har
samarbetat med CESVI, en
italiensk humanitär organisation
som bland annat jobbar med
AIDS/HIV-arbete I Sydafrika.
Gruppen som ackompanjerar
bilderna är väl förtrogen med
Pino Ninfas arbete, och musiken
är skräddarsydd för detta
ändamål.

Pino Ninfa föddes i Catania
på Sicilien. Omfattande socialt
patos har fört honom runt
hela världen. Han har ett stort
intresse för jazz manifesterat
bland annat med ett samarbete
med Blue Note.
Franco D’Andrea är
framstående i Italien. Föddes
1941 i Merano har han bland
annat spelat med Johnny Griffin,
Dexter Gordon och turnerat
runtom i världen. Nyligen
tilldelades han titeln Bästa
Italienska Jazzmusiker av
Musica Jazz Magazine.
“In South Africa” is a
distinctive and moving audiovisual experience. The Franco
D’Andrea Trio from Italy has
tailored music to accompany
Pino Ninfa’s photos, which
form the backdrop of this
concert. Ninfa’s photos of South
Africa were taken as part of
a collaborative project with
CESVI, one of Italy’s largest
humanitarian organisations.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t
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F oto A nn a M eu er

Foto La r s Lö f v en da h l

18.30 SCALA

Filip Jers Quartet
”Plays Swedish Folk”
21.30 KLOSTERKYRKAN
Filip Jers – harmonica
Henrik Hallberg – guitar
Johan Lindbom – bass
Wille Alin – drums

Med harmonikan monterad
tar en veritabel mästare plats
med sin kvartett på scen.
Gruppen har sedan den bildades
2009 skördat stora framgångar
överallt. Filip Jers Quartet
uppvisar en sällsynt bredd i
repertoaren. Svensk folkmusik
med polskor framförda så man
ser träskoklädd allmoge svänga
runt i yster dans. Avlösningen
kommer med poetiskt anslag
som skapar en meditativ, nästan
hypnotiserande känsla.
Ta in och njut av denna
prisbelönade grupp.
Filip Jers är den förste som
tagit magisterexamen i ämnet
Harmonika vid KMH i Stockholm.
Han föddes 1986 och blev som
18-åring dubbel världsmästare
i harmonika vid tävlingar i
Tyskland 2005. Nu har han
samarbetat med spännande
artister som Robert Wells,
Janne Schaffer, Timbuktu, Jan
Lundgren, Jan Allan och Georg
Riedel, och har turnerat över
stora delar av klotet.

Henrik Hallberg, född 1981,
och ses som en lyrisk musiker
med en underbar melodikänsla.
Han har uppträtt med Dave
Liebman och är medlem i Elin
Larsson Group.

Heinz Sauer & Michael Wollny
”Art of the Duo”
Heinz Sauer (DE) – tenor sax
Michael Wollny (DE) – piano

Johan Lindblom, född 1987,
och är en ekvilibrist med
individuell stil. Han spelar i
Anders Widmark Trio och har
ett specialintresse för svensk
folkmusik.
Wille Alin föddes 1987. Han
ses som en flexibel och skarp
slagverkare. Wille medverkar
i flera grupper, bland annat
den i Sverige kanske mest
framgångsrika inom afrobeat –
Music is the Weapon.
A chance to see one of
Europe’s leading harmonica
players, Filip Jers, at the
intimate Scala venue. The Filip
Jers Quartet mixes jazz and
traditional folk music and applies
it in a modern jazz ensemble
where the harmonica plays the
lead role. Formed in 2009, the
band released its first album,
Filip Jers Quartet, in 2013.

Fascinerande, märkligt
vackert och med ett eget
uttryck upplever vi denna duo.
Två härligt kompromisslösa
konstnärer skapar en värld
som följer sina egna vägar
utan sidoblickar. Att få ta del
av ett musikaliskt konstverk
med möjliga associationer
till Miró och Paul Klee blir
garanterat en stor upplevelse.
Mycket är eget material men
det förekommer även mer kända
verk. På Spotify hittar vi albumet
Melancholia med titlar som Ursa
Minor och Crows On The Roof
men även Round Midnight och
Don’t Explain.
Heinz Sauer som föddes
1932 betraktas som en ledande
saxofonist i Tyskland med
omdömen som Titan och
Saxofonens Stormästare.
Professionellt är han akademiker
och fysiker men som musiker
autodidakt. Samarbetet med

Michael Wollny som har
blivit internationellt mycket
uppmärksammat har på senare
tid tagit alltmer av Sauers tid.
Michael Wollny föddes
1978 i Schweinfurt och har
fått omdömet den fulländade
pianomästaren. Han liknas bland
annat vid Keith Jarret och Chick
Corea. Han uppfattas som en
starkt innovativ musiker.
Two of Germany’s leading
jazz musicians, saxophonist
Heinz Sauer and pianist Michael
Wollny have been exploring the
art of the duo for over 10 years.
This cross-generation duo have
released four albums together
featuring a mix of their own
distinctive compositions and
standards by jazz greats such
as Thelonius Monk and
Billie Holiday.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t
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Bob James Quartet
Bob James (US) – piano
Perry Hughes (US) – guitar
Carlitos Del Puerto (CU/US) – bass
Bill Kilson (US) – drums

En legend med stora avtryck
inom genren smooth jazz kommer
till teatern. På scenen får vi
uppleva Bob James, kanske
den som är mest förknippad
med denna jazz-stil. Bob James
omger sig med en välklingande
ensemble som bidrar till en
fulländad klangbild. Välkomna
till en konsert som ger oss en
njutningsfylld stund.
Robert McElhiney ”Bob”
James föddes juldagen 1939
i Marshall, Missouri. Fyra år
gammal började han spela piano
och hans lärare upptäckte att
han hade absolut gehör. Genom
en gymnasielärare som gav Bob
lektioner fick han grundläggande
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kunskaper om musikteori och
harmonik. Första professionella
engagemanget gav 25 cent på
en stepdansskola då var han
åtta år. Senare efter skolstudier
och efter en tid som barpianist
och dansbandsmusiker inledde
han masterstudier vid Michigan
University som han delade med
studier vid Berklee i Boston.
Sedan har karriären rullat på för
Bob James. Efter några år med
Sarah Vaughan på sextiotalet
fortsatte han i början av
sjuttiotalet med att tillsammans
med Milt Jackson forma genren
smooth jazz. Albumet Cherry
dokumenterar detta. Senare
med sin komposition Nautilus är
han en av de mest citerade och
samplade inom hip-hop. Så har
det hållit på och under åren har
han uppträtt och spelat in album
med J J Johnson, Chet Baker,

Paul Desmond och Ron Carter
med flera. Ett oräkneligt antal
album ligger i bagaget.
Perry Hughes, Carlitos Del
Puerto och Bill Kilson är
underbara och högt uppskattade
musiker och artister.
Bob James, the master of
smooth jazz, will be performing
at the festival with his quartet.
The American pianist,
composer and arranger has a
solo career stretching back to
the 1960s. He was discovered
by Quincy Jones at the Notre
Dame Jazz Festival in 1963, the
same year he recorded his first
solo album, Bold Conceptions.
Over the past five decades, he
has recorded over 50 albums and
won numerous awards, including
two Grammys.

In the 1970s, he recorded
the album, Touchdown, which
included his composition, Angela,
the instrumental theme from
the sitcom, Taxi, and possibly
Bob James’s best known work.
One on One, the first of three
collaborations with Earl Klugh,
won a Grammy in 1980 and sold
over one million copies.
Although Bob James is
recognised as one of the original
founders of smooth jazz, his
music can often be heard
reworked in hip-hop. Two of his
songs from the 1970s, Nautilus
and Take Me to the Mardi Gras,
are among the most sampled in
hip-hop history.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t
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Jan Lundgren, Mattias Svensson, Bonfiglioli Weber String Quartet
”Lycklig resa”   
Jan Lundgren – piano
Mattias Svensson – bass
Claudia Bonfiglioli – violin

stråkarrangemang och Claudia
Bonfigliolis träffsäkra soulfeeling
i några solon som hon gjorde.

På frågan om han knäckt
jazzkoden svarar Jan undvikande.
Kanske får vi svar på konserten.

Jan Lundgren som i år fyllde
50 blev intervjuad av DN i slutet
av mars. Vi saxar några väl valda
sentenser: Oscar Petersons
album Night Train blev hans
första läxa när han fått Herr
Streicher som pianolärare.
Det blev kärlek direkt, från de
första tonerna. Jan fortsätter:
”Jag tänkte att det inte kunde
vara möjligt att improvisera
på det sättet. Jag blev otroligt
nyfiken och ville verkligen
knäcka jazzkoden.” Senare på
Musikhögskolan i Malmö, i en
paus vid en konsert, blev han
tillfrågad av Arne Domnérus om
han ville inleda ett samarbete.
Just Arne Domérus verkar ha
genomskådat honom: ”På ytan
verkar Jan väldigt lugn, men
under ytan händer det saker.”

Jan Johansson föddes i
Söderhamn 1931. Han studerade
en tid i Göteborg på Chalmers.
1962 kom han till Stockholm och
inledde samarbete med Georg
Riedel, Arne Domnérus, Bosse
Broberg, Egil Johansen och
Rune Gustafsson. Han turnerade
flitigt och spelade in flera album
under eget namn. Jan Johansson
omkom i en bilolycka i 1968. Han
har lämnat oförglömliga spår
efter sig.

Daniela Bonfiglioli – violin
Karolina Weber-Ekdahl – viola
Charlotta Weber-Widerström – cello

Vi som hade förmånen att
vara med när detta märkvärdiga
projekt sjösattes med konserten
i Ystad förra sommaren fick
en musikalisk upplevelse vi
aldrig glömmer. Med Jan
Johanssons ande vilande över
teatern men med tydligt egna
tolkningar fick vi ta del av en
banbrytande period i svensk
jazzhistoria. Många var vi som
önskade oss ett album. I vår
har det släppts från ACT – The
Ystad Concert. Förutom lysande
insatser från Jan Lundgren
och Mattias Svensson finns all
anledning att uppmärksamma
Martin Berggrens fiffiga

Jan Lundgren has always
been fascinated by the music of
Swedish pianist, Jan Johansson.
This resulted in a concert at
last year’s festival featuring
new arrangements of Jan
Johansson’s music by Martin
Berggren for piano, bass and

string quartet. A live recording of
that performance was released
on CD earlier this by ACT under
the title, The Ystad Concert.
Tonight offers another
chance to hear this critically
acclaimed concert by Jan
Lundgren, Mattias Svensson
and the Bonfiglioli Weber String
Quartet.
Jan Johansson’s distinctive,
contemplative piano style can
be heard on albums such as Jazz
på svenska and Jazz på ryska. He
died in a car accident at the age
of 37 in 1968, but his legacy is
not forgotten.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t
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16.00 KRUKMAKARENS GÅRD

15.00 SURBRUNNSPARKEN

Swing Tarturo “Jazzkattsväng”

Lekisjazz

Julia Stokes – vocals, trombonini*)
Christoffer Alehed – trombone and
tap
Anton Stokes – guitar
Johan Bengtsson – bass

Jazzkattsväng är en svängigt
musikkalas med Swing Tarturo!
Hej och välkommen till vårt
musikkalas! Här blir det inte
bara K som i Kalas utan K som
i Konsert och Känslor. Följ med
oss på vår sköna, svängiga,
swingiga resa och sjung med i
vår eko-kör. Häng med till Cirkus
Tarturo och till Potatislandet. Här
blir det steppdans! Har du träffat
Jazzfarmor någon gång? Och
kan du klura ut hur en spindel
dansar? Det och mycket mer,
uttryckt med sång, gitarr, basfiol
och stora och små tromboner,
hittar du i Swing Tarturos
lekfulla värld.
Swing Tarturo föddes i
Göteborgs rännsten ur en
längtan att sprida het jazz från
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20- och 30-talet. Fulladdade med
vårdslöshet, glädje och sin unika
stil av livfulla uppträdanden
framför de en kombination av
gamla slagdängor och bandets
originalkompositioner.

Elin Trogen – lead vocals
Karin Carnrot – lead vocals
The Crocodile – guitar
Marie Östrud – backing vocals
Abel Haile – saxophone
Rose-Marie Johansson – piano
Andreas Westerlund – drums

*) Trombonini är ett kazooinstrument förstärkt
med liten trombon.
A musical party for young
children hosted by Swing
Tarturro. It’s a lively show that
gets the young audience involved
featuring hot jazz from the
1920 and 30s, the band’s own
compositions, singalongs, tap
dancing and much, much more.
*) A trombonini is a kazoolike instrument equipped
with a small trombone.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

Krukmakaren i Ystad

Bob Steneby – bass

Följ med in i ”Lekisjazz”
värld och få en guidad tur i ett
hemligt skafferi, möt ett tåg av
demonstrerande insekter och
säg hej till festande krokodiler,
busiga möss, elefanter med
skoproblem och kvällströtta
spöken. För oss är inte jazz en
vuxen, svår och obegriplig genre
och vår publik är oftast mellan
1-7 år. Grammisnominerade
Lekisjazzstandards släpptes
september 2015 och innehåller
allt från swing-hits till calypsogung. De flesta låtarna är
skrivna av Lekisjazz själva men
ett fåtal är även kända gamla
jazzfavoriter som fått ny svensk
text av bandet.

Lekisjazzhistorien började
i Frankrike 2007 där skivan
Jazz à la récré (Jazz på
skolgården) släpptes – ett
album med populära franska
barnvisor som arrangerats om
i jazztappning. Projektet togs
till Sverige 2009 av Lekisjazz
som skrev nya svenska texter
till arrangemangen, förutom
klassikern “I ett hus vid skogens
slut” som har sin motsvarighet
i Frankrike.
Playful music – jazz, swing,
calypso and much more –
with Lekisjazz. The show is
designed mainly for children
aged 1-7. There’s a whole world
of characters for the young
audience to meet – insects,
mice, elephants, ghosts – and
there’s a guitar-playing crocodile
in the band…
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t
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Cyrille Aimée ”Let’s Get Lost”
Cyrille Aimée (FR/US) - vocals
Michael Valeanu (FR/US) - electric
guitar
Adrien Moignard (FR) - acoustic guitar
Shawn Conley (US) - bass
Dani Danor (IL/US) - drums

Det är lätt att låta sig förföras
av denna sagolika sångerska.
Som en snabbt uppstigande
stjärna på jazzhimlen kombinerar
hon en slags sårbarhet med
järnvilja. Med en röst som
saknar motstycke skapar hon ett
alldeles eget universum. Mjuka
och eftertänksamma ballader
kan hur lätt som helst bytas
mot till exempel krångliga och
expressiva Thelonious Monks
Well You Needn’t.
Cyrille Aimée föddes 1984 i
Samois-sur-Seine, Fontainebleau,
Frankrike. Som mycket ung
sökte hon sig till de romer som
bodde nära hennes hem. Här

fick hon kontakt med deras
musiktradition och blev också
förtjust i livsstilen. Senare som
gatumusikant tillsammans med
vänner reste hon Europa runt.
Under en sådan turné råkade
Cyrille passera Montreux
under festivalen. Hon deltog i
vokaltävlingen och vann första
pris. I priset ingick en ekonomisk
uppbackning som gjorde det
möjligt för Cyrille
att producera sitt första album.
2012 vann Cyrille Sarah Vaughan
International Jazz Competition.
Numera bosatt i Brooklyn, New
York arbetar hon med flera
grupper, på duo med brasilianske
gitarristen Diego Figueiredo och
med gruppen Surreal förutom
med dagens suveräna musiker.
Michael Valeanu föddes i Paris
1985. Efter konservatoriestudier
och några år i Paris flyttade

han till New York 2008. Han har
snabbt blivit etablerad och spelar
på viktiga klubbar där.
Adrien Moignard började
med gitarr när han var 11 år
gammal, då mest blues och rock.
14 år gammal fick Adrien kontakt
med Django Reinhardts musik.
Det blev en passion direkt.
Nu turnerar han sedan flera år
regelbundet med Cyrille och med
egen trio.
Shawn Conley och Dani
Danor är mångsidiga och
efterfrågade musiker.
A chance to see a young singer
who is widely tipped to become
one of the major jazz stars of
tomorrow. French vocalist,
Cyrille Aimée, is making her
Swedish debut at the Ystad
Sweden Jazz Festival!

Cyrille Aimée was born in
1984 in Samois-sur-Seine,
Fontainebleau, France. Now
living in Brooklyn New York,
she has taken the jazz world by
storm since winning first prize
in the vocal competition at the
Montreux Jazz Festival in 2007.
She now tours the world with
her band as well as in a duo
with Brazilian guitarist, Diego
Figueiredo. Her latest album,
Let’s Get Lost, was released
earlier this year.
”When you see Cyrille Aimée
perform, you instantly fall in love
with her – her voice, eyes, curls
and the joyful spirit she invests
in each song.” – Jazz Times.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t
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11.00 PER HELSAS GÅRD

Bernt Rosengren Q featuring
Christina von Bülow
Bernt Rosengren – tenor sax
Christina von Bülow (DK) – alto sax
Stefan Gustafson – piano

spelat med Doug Raney, Horace
Parlan, Jesper Lundgaard med
flera.

15.00 HOS MORTEN CAFÉ

Iris Bergcrantz Quintet
”Different Universe”

Hans Backenroth – bass
Bengt Stark – drums

Två saxar och en liten orkester
möts på gården och lyfter
begreppet ”gårdsmusikanter” till
en helt ny nivå. Vi träffar en del
av den svenska och danska eliten
bland jazzmusiker.
Bernt Rosengren räknas som
en av de största inom svensk jazz
någonsin. Han debuterade tidigt;
redan som 17-åring spelade
han med Ungdomsorkestern
på Newportfestivalen. Bernt
har genom åren samarbetat
med bland annat Lars Gullin,
Doug Raney, Don Cherry. Han
har senare också lagt mycket
fokus på sin egen kvartett, sitt
storband och Hans Backenroth
Quartet.
Christina von Bülow, dotter
till legendariske gitarristen Fritz
von Bülow, kom i kontakt med
jazzen i tidiga år och är idag
själv en stor profil i Danmarks
jazzliv. Efter utbildning på Det
Rytmiske Musikkonservatorium
i Köpenhamn, lektioner av Stan
Getz och Lee Konitz har Christina
lett egna grupper och även
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Stefan Gustafson studerade
både piano och trumpet vid
KMH i Stockholm och är en av
Sveriges stora pianoprofiler.

Iris Bergcrantz – vocals
Anders Bergcrantz – trumpet
Anna-Lena Laurin – piano
Anders Fjeldsted (DK) – bass
Johan Kolsut – drums

Hans Backenroth är en av
Skandinaviens främsta basister
och har genom åren arbetat med
”alla”. Välkommen tillbaka till
Ystad!
Bengt Stark tillhör eliten av
våra jazztrumslagare och har
spelat med de flesta inom svensk
jazz men också med många
internationella musiker.
An outstanding quartet with
two fantastic saxophonists.
Tenor saxophonist, Bernt
Rosengren, played at the
Newport Jazz Festival as a
17-year-old and went on to
become one of the greatest sax
players in Swedish jazz history.
Alto saxophonist Christina von
Bülow, is a leading figure on the
Danish jazz scene.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

McCoy Tyner, Michael Brecker
bland många andra. Bergcrantz
har även vunnit flera utmärkelser.

En spännande grupp
med nyskapande karaktär.
Gruppen har en egen repertoar
komponerad av Iris. Musiken
inspireras av folkmusik,
impressionism, 60-talsrock och
jazz. 2015 släpptes debutalbumet
Different Universe med
entusiastiska pressrosor.
Iris Bergcrantz sjöng i
kör redan vid 4 års ålder.
2014 turnerade hon med den
legendariske trumslagaren Victor
Lewis som även medverkar
på hennes debutalbum. Iris är
också medlem i vokalgruppen
Åkervinda som turnerat i Sverige
och Nordamerika.
Anders Bergcrantz räknas
som en av de främsta
jazztrumpetarna i världen och
har framträtt med stora stjärnor
såsom Dave Liebman, Victor
Lewis, Monica Zetterlund,

Anna-Lena Laurin,
med klassisk skolning,
startade sin professionella
bana som jazzpianist och
jazzsångerska. Skivdebuten 1995
kritikerrosades.
Anders Fjeldsted och
Johan Kolsut är båda två
väl etablerade på den dansk/
skånska jazzscenen.
The Iris Bergcrantz Quintet
is a new constellation. Their
repertoire, written by Iris
Bergcrantz, reflects diverse
influences such as jazz, folk and
1960s rock.
The group, featuring leading
Swedish trumpeter Anders
Bergcrantz, released its first
album, Different Universe, in
2015.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t
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19.00 KLOSTERKYRKAN

Oddjob ”Folk – A Tribute
to Bengt-Arne Wallin”

Dave Liebman & Jean-Marie
Machado ”Eternal Moments”

Goran Kajfeš – trumpet
Per Ruskträsk Johansson –
saxophone
Daniel Karlsson – keyboards
Peter Forss – bass

Goran Kajfeš har hunnit
med mycket under åren. Han är
ledare för flera band bland annat
Subtropic Arkestra som gjorde
stor succé i Ystad 2013.

Janne Robertsson – drums

En hyllningskonsert till
Bengt-Arne Wallin. Han
var Ystadfestivalens första
ambassadör och betytt så
mycket för svensk jazz bland
annat när han gav ut albumet
Old Folklore in Swedish Modern
1962. Skivan adderade svensk
folkmusik till utvecklingen av
jazzen som konstform. BengtArne Wallin dog 2015. Saknad
av alla.
Oddjob har grävt djupt i
Svenskt visarkiv där tidigare
Wallin, Riedel och Johansson
letat inspiration ur upptagningar
av genuin svensk folkmusik.
Denna hyllning till Bengt-Arne
Wallin blir en utvidgning och
vidareutveckling av begreppet
folkmusikinspirerad jazz. Den
nyligen utgivna albumet Folk
innehåller såväl kohorn som
kulning. Gruppen Oddjob gjorde
en härligt lekfull insats förra året
i Ystad med sin barnkonsert.
Det här blir en djupt berörande
konsert.

Per Johansson kan man höra
på fler än 300 album där han
framträtt med bland annat Sting,
Janet Jackson, Nils Landgren
och Fläskkvartetten.
Daniel Karlsson, Peter Forss
och Janne Robertsson är alla
mångsidiga och efterfrågade
musiker.
A tribute concert for BengtArne Wallin – trumpeter,
arranger, composer and Swedish
jazz legend – who died in
November 2015. Bengt-Arne
Wallin, the festival’s first
ambassador, was perhaps best
known internationally for his
work in the jazz reinterpretation
of Swedish folk music. Oddjob,
a Swedish band led by Goran
Kajfeš, is also inspired by folk
music, which forms the basis of
their recent album, Folk.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t

Dave Liebman (US) – saxophone, flute
Jean-Marie Machado (FR) – piano

Nu får vi möjlighet att stifta
bekantskap med två av de mest
expressiva och spännande
solisterna i världen. Här
kombineras kompositioner av
såväl Maurice Ravel (återigen
en klassiker) och Thelonious
Monk med egna verk. Konserten
speglar albumet Eternal
Moments som gavs ut 2009.
Duon som bildades 2003 prövar
nya vägar som ibland kan kännas
något abstrakta men däremellan
producerar ljuvligt vacker musik.
Det blir omväxlande och härligt.
David Liebman, född i Brooklyn
1949, påbörjade lektioner på
saxofon vid 12 års ålder. Liebman
är historiker och har en examen
från New York University. Han
kom tidig i kontakt med jazzen.
1970 blev han engagerad
av Miles Davis i fem år med
skivinspelningar och turnéer.
1977 turnerade han med Chick
Corea. På 80-talet samarbetade
Liebman med bland annat
George Mraz och Ron McClure.
Nu har han tillbringat mycket tid

i Europa och arbetat med
Joachim Kühn, Paolo Fresu
och Bobo Stenson.
Jean-Marie Machado
föddes 1961 i Tanger, Marocko.
I Frankrike fick han tidigt
klassiska pianolektioner. Han
fortsatte sedan på egen hand
att exploatera pop och jazz.
1986 gjorde han entré på
jazzscenen med en egen trio
Le Trio Machado med Louis
och François Moutin. Förutom
duoprojektet med Dave Liebman
har Machado samarbetat
med kammarmusikensembler
med repertoar från franska
impressionister som Ravel,
Debussy, Fauré och Poulenc.
Two of the worlds leading
soloists – US saxophonist Dave
Liebman and French pianist
Jean-Marie Machado – formed
a duo in 2003 with the sole
aim of performing beautiful,
expressive music. Liebman, who
played with Miles Davis for five
years in the 1970s and Machado,
who often collaborates with
chamber music ensembles, play
their own compositions and a
diverse repertoire ranging from
Thelonius Monk to Ravel.
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Martin Taylor & Ulf Wakenius “In Concert”
Martin Taylor (UK) – guitar
Ulf Wakenius – guitar

Det här blir en stor fest
för gitarrvänner. Två av
världens mest framträdande
gitarrvirtuoser sammanstrålar
i en konsert. Deras sammanlagda
erfarenheter i jazzvärlden
är synonymt med nästan
ett halvt sekel av denna
genre. Förutom enastående
egna karriärer kantas deras
vägar av samarbeten med
de internationellt mest
framgångsrika kollegerna.
Spetsa öronen, nu händer
det saker.
Martin Taylor föddes 1956
i Harlow nordost om London.
Helt och hållet självlärd började
han spela gitarr redan vid 4
års ålder. Han kommer från
en musikerfamilj. Martins far
var basist och en regelbunden
medlem i Quintette du Hot Club
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de France. På det viset kom
den unge Martin i kontakt med
Django Reinhardt som kom att
bli en viktig inspirationskälla för
honom.1979 till 1990 turnerade
han med Stephan Grappelli
runt hela världen. Efter tiden
med Grappelli har Martin Taylor
arbetat som soloartist men har
även genomfört framgångsrika
samarbeten över genregränser
med bland annat Chet Atkins,
David Grisman, George Harrison,
Jamie Cullum, Bryn Terfel och
Dianne Schuur. Han har också
gett ut hundra album. Taylors
egenutvecklade teknik har blivit
vägledande för många andra
gitarrister över hela världen.
Ulf Wakenius föddes 1958
i Halmstad. Han blev först
uppmärksammad då han på
1970-talet var med och bildade
den fusioninriktade gruppen
Hawk on Flight. 80-talet
var bland annat Guitars

Unlimited med Peter Almqvists
decennium. Gruppen var mycket
framgångsrik och deltog i den
internationella finalen Eurovision
Song Contest 1985. Ett
samarbete med Sivuca i Rio de
Janeiro resulterade i tre album
1987. Nu startade även arbetet
tillsammans med Niels-Henning
Örstedt Pedersen. De turnerade
och gav ut två album i slutet av
90-talet. År 1997 inleddes ett tio
år långt samarbete med Oscar
Peterson, något Ulf Wakenius
anser var kröningen av karriären.
Nu är listan över andra som Ulf
Wakenius konserterat med lång.
Några få är Jan Lundgren, Pat
Metheny, Michel Legrand, Max
Roach, Michael Brecker, Bill
Evans, Monica Zetterlund, Art
Farmer, Clark Terry, Alvin Queen
och Svend Asmussen.
De senaste åren har Ulf
Wakenius turnerat regelbundet
med Youn Sun Nah.

Two of the greatest guitarists
in the world – Martin Taylor
and Ulf Wakenius – have
joined forces. Don’t miss the
rare chance to see them play
together.
Martin Taylor, from the UK,
toured worldwide with Stefan
Grappelli in the 1980s and went
on to work with names such
as Chet Atkins, David Grisman,
George Harrison, Jamie Cullum,
Bryn Terfel and Dianne Schuur.
Swedish guitarist Ulf
Wakenius has had a long and
successful career including a
10-year collaboration with Oscar
Peterson. He has played with
Pat Metheny, Bill Evans, Monica
Zetterlund and many others.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t
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Avishai Cohen Trio
Avishai Cohen (IL) – bass and vocals
Omri Mor (IL) – piano
Daniel Dor (IL) – drums

Avishai Cohen Trio är en unik
grupp med ett eget uttryck.
En spännande utflykt till ett
drömt landskap. När man
lyssnar kommer bilder upp och
tränger sig på – ett hav som
skummar och fräser, en lagun
med tidvattenströmmar, en atoll
med palmer svajande i mild bris.
Konserten speglar gruppens
senaste album From Darkness.
Under de senaste
decennierna har basisten,
sångaren, kompositören,
förnyaren och bandledaren
Avishai Cohen byggt upp sitt
rykte som en av världens mest
framstående basister. Dock är
det mest som kompositör som
hans ställning vuxit sig stark.
Han föddes 1970 i Kabri, Israel,

i en multikulturell musikalisk
miljö med influenser från
Spanien, Grekland och Polen.
Nio år gammal började han spela
piano. När Avishai var i tonåren
flyttade familjen till St Louis,
Missouri. Där fick han, genom
sin lärare, höra Jaco Pastorius.
Då tändes ett överrumplande
intresse för basen. Avishai
flyttade tillbaka till Israel
för studier vid Musik- och
konstakademin i Jerusalem men
återvände 1992 till USA och New
York. Där var livet hårt. Avishai
försörjde sig som gatumusiker
och byggnadsarbetare. Han
återupptog studierna, denna
gång vid New School i New
York City. En dag 1997 ringde
Chick Corea och allt ändrades
för Avishai Cohen. Corea hade
lyssnat på en demotape och
blivit helt begeistrad. Han blev
under sex år en betydelsefull
del i Chick Coreas musicerande.

Samarbetet har haft ett
avgörande inflytande på Avishais
utveckling. Under denna tid
släppte Cohen fyra album med
originalkompositioner och helt
ny ljudbild. Nu turnerar han
flitigt med sin trio och besöker
festivaler i hela världen.
Omri Mor är även kompositör
och har förutom i trion
framträtt runt om i världen
med Avishai som duo. Hans
musikaliska spektrum omfattar
klassisk musik, jazz, andalusisk
musiktradition, algerisk chaabi
(bröllops- och festivalmusik)
samt latin.
Daniel Dor har rykte om sig att
vara en musiker i sin egen liga
och i det närmaste omöjlig att
stoppa(!). Han gjorde entré hos
Avishais trio 2013 och har starkt
påverkat utvecklingen i gruppen.

Avishai Cohen, one of the
world’s leading bassists, and his
internationally renowned trio
form a creative powerhouse that
draws on dynamic rhythms from
around the world. Inspired by the
playing style of Jaco Pastorius,
Avishai Cohen developed a
passion for the bass. A phone
call from Chick Corea in 1997
was the starting point of a sixyear collaboration that played
a decisive role in his musical
development. Avishai Cohen has
a growing reputation as bassist,
singer, composer and bandleader,
and his latest work with the trio
can be heard on the album, From
Darkness. It promises to be a
superb closing concert for YSJF
2016.
Ko n s er t vä r d/ C o n c er t H o s t
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Yazzfestivalens vänner 2016 / Yazz Festival Friends 2016
Ett stort tack till alla våra vänner som bidrar till att festivalen kan
utvecklas! Era bidrag är av stor betydelse och en viktig uppskattning
för alla oss som sliter under året för att göra en bra festival.
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Lennart Smidfelt
Barbro Smidfelt
Anders Kroon
Erland Lundin
Inga-Britt Henriksson
Lars Norén
Gunilla Lilius
Susanne Keyser
Roland Keyser
Britt Andersson
Per-Evert Nilsson
Astrid Banek
Ivo Banek
Mats Berntsson
Lena Lantz
Thomas Lantz
Bo Lönnerblad
Anna Marie Proos
Anja Hansson
Curt Hansson
Jan Backenroth
Leif-Åke Falk
Dahn Ola Olsson
Ove Lundgren
Lennart Kjellander
Ulla Sturesson
Leif Sturesson
Lennart Persson
Paul Axelsson
Marie-Louise Björnberg
Staffan Björnberg
Itta Kuula Johnson
Bo Johnson
Rigmor Milstam
Thomas Milstam
Edna Hinnerson
Bo Hinnerson
Anselm Bladh
Birgitta Ferlin

Kristianstad
Kristianstad
Malmö
Ystad
Ystad
Beddingestrand
Beddingestrand
Ystad
Ystad
Abbekås
Ystad
Hamburg
Hamburg
Karlshamn
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Köpingebro
Köpingebro
Skövde
Stockholm
Ystad
Ronneby
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Karlshamn
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Ystad
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Malmö
Malmö
Ystad
Ystad
Karlshamn
Loftshammar
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A big thank you to all our friends who have contributed to the
development of the festival! Your contributions are of great
importance and an important sign of appreciation for all of us who
work throughout the year to create a good festival.

Roland Ferlin
Cecilia Höglund
Gunnar Nevsten
Astrid Hansson
Deta Liljenfeldt
Rita Rohlin
Monica Redin Plantin
Henrik Plantin
Christina Giovanos
Gunilla Lagergren
Bo Lagergren
Rune Jalmsell
Thomas Heinrich
Inger Nerman
Göran Rücker
Tord Alfredsson
Suzanne Wrammert
Lars Wrammert
Eva Hjerpe
Lars Carmén
Karin Berkeman
Ingalill Gustavsson
Torvald Höjerback
Jane Wikström
Leif Holmer
Per-Evert Nilsson
Marianne Rylander
Owe Rylander
Andreas Rylander
Hans Hallgren
Anita Pärsson
Hanna Olsson
Lena Rydén
Bo Eriksson
Lena Rondini
Knut Kroon
Björn Pettersson
Sally Granqvist
Kerstin Lindqvist

Loftshammar
Skanör
Skanör
Ystad
Stockholm
Ystad
Ystad
Ystad
Järfälla
Svarte
Svarte
Ystad
Ystad
Täby
Täby
Svedala
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Råå
Malmö
Lund
Ystad
Jönköping
Ystad
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Skivarp
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Växjö
Ystad
Ystad
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Bärbel Westphal
Roddy Nilsson
Jerker Halldén
Birgitta Halldén
Anita Svensson
Thomas Nyh
Annika Paris
Nils Magnus Lilja
Helene Coene
Karl Kristersson
Bente Zehler
Göran Grufstedt
Marianne Eggeling
Lasse Eggeling
Gertrud Narvinger
Anders Narvinger
Eva Evander
Anders Evander
Marie Johansson
Mats Johansson
Ann-Charlotte Wrange
Per Uno Alm
Fredrik Wennheden
Kenny Persson
Peter Markborn
Ewa Alwén
Fredrik Wrange
Carina Nilsson De Rosa
Lars Georgsson
Ulrika Nielsen
Ronny Nielsen
Marie Engström
Lars H Gustafsson
Tony Leo
Eva Ekdahl
Anders Ekdahl
Calle Bäckström
Lars Jernryd

Växjö
Växjö
Åkersberga
Åkersberga
Ystad
Ystad
Ystad
Bryssel
Ystad
Abbekås
Ystad
Ystad
Abbekås
Abbekås
Stockholm
Stockholm
Ystad
Ystad
Skivarp
Skivarp
Sao Paulo
Sjörup
Höllviken
Simrishamn
Djursholm
Ystad
Köpenhamn
Bjärred
Åhus
Ystad
Ystad
Ystad
Lund
Ystad
Lidingö
Lidingö
Ystad
Köpingebro

Våra stolta sponsorer / Our proud sponsors
Vi är mycket tacksamma för alla bidrag från våra sponsorer.
Utan dessa skulle inte festivalen vara möjlig. Gynna våra sponsorer!
STORT TACK!

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

Huvudsponsorer / chief sponsors
HONDA – Radio Active 103,9 – SPARBANKEN SYD – YSTADS ALLEHANDA – YSTAD SALTSJÖBAd
Bidragsgivare
Donors

Guldsponsor
Gold sponsor

Silversponsor
Silver Sponsor

Kulturrådet

Honda

Fieldwood Travel

Bronssponsor
Bronze
sponsor

Premium Yazz
festivalens
Företagsvän
Premium
Yazz Festival
Company
Friend

Yazz
festivalens
Företagsvän
Yazz Festival
Company
Friend

Musik i Syd

Radio Active 103,9

Helsinkifrostbites

Contentus

Polska Institutet

Sparbanken Syd

GigantPrint

Tyska Ambassaden

Ystads Allehanda

Jacobsson & Söderström Vinhandel

Ystads kommun

Ystad Saltsjöbad

Lundgrens Bil

Kåseberga Fisk

Otto Olssons Bil

Allbäck Linoljeprodukter

Tryckfolket

Aye Studios

PUA

Ystadbostäder

Helsa På Kafé

Roslins Cykel

Ystad och Sövestadsbygdens Pastorat

Ingelstorps Trädgård

Ystads Köpmannaförening

Hos Morten Café

Michelsens Bil

Länsförsäkringar i
Ystad

Ystad Energi
Ystad Hamn Logistik

Citygruppen
Krukmakaren i Ystad

Waldén Reklam &
Projekt

Ystads Industrifastigheter

Ystads Turistbyrå

Österlenbryggaren

Även du kan stödja festivalen och bidra till att den
kan fortsätta utvecklas. Så här gör man:

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

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
3 augusti. Mer info: www.ystadjazz.se
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 3 augusti.
Särskilt sponsorpaket till våra Guld-, Silver och Bronssponsorer
enligt överenskommelse. Mer info: www.ystadjazz.se

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 3 August. More info: www.ystadjazz.se
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 3 August.
A range of sponsorship packages is available – Bronze, Silver and
Gold. More info: www.ystadjazz.se

Fånga känslan
Välkommen till oss på stranden
Spapaket från 1810kr / person
Beställ på www.ysb.se

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

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

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

Mariakyrkan, Ystads äldsta
byggnad, är från 1240-talet och
byggdes som en som en basilika i
romansk stil med tre skepp. Från
S:ta Marias kyrktorn vakar
Tornväktaren över Ystad. Varje
natt, året runt sedan 1748 blåser
Tornväktaren sin dova ton i
kopparluren för att förkunna att allt
är lugnt i staden. Mariakyrkan bjuder
på perfekt akustik.

Teatern reser sig majestätiskt
intill de små gathusen på
Skansgatan, mitt emot havet och
Ystads Marina. Teatern har kvar sitt
ursprungliga underscensmaskineri
från 1800-talet. Till teaterns mest
värderulla inventarier hör en unik
samling kulisser som tillverkades
i den legendariske teaterdekoratören
Carl Ludvig Grabows ateljé i
Stockholm.
Ystads Teater är jazzfestivalens
huvudscen, med Jazz Café och Jazz
Shop.
400 numrerade sittplatser.
Ystads Teater, a beautiful neoclassical theatre designed by Ystad’s
first town architect, Peter Boisen,
opened in 1894. The theatre is the
festival’s main stage and home of
the Jazz Café and Jazz Shop.
400 numbered seats.
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340 onumrerade sittplatser.
Ystad Saltsjöbad is a hotel on the
Baltic shore that has been hosting
entertainment events since 1897.
It has developed into a conference
and spa hotel with an international
reputation. The hotel is a five-minute
drive from central Ystad.
340 unnumbered seats.

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

Man kan lyssna till Tornväktaren
varje kvart kl 21.15 – 01.00.
Jazzfestivalen invigs av gästande
Tornväktare Paolo Fresu den
3 augusti kl 22.00.
400 onumrerade sittplatser
St Mary’s Church is Ystad’s oldest
building dating from the 1240s. The
church has perfect acoustics and
is famous for its night watchman,
“Tornväktaren”, who blows his horn
every night (21.15 – 01.00) from the
church tower to signal that all is well.
400 unnumbered seats.

KONSERTPLATSER / venues 2016
5

6

7

Ystad Studios
Cineteket

Hos Morten Café

Biografteatern Scala

Ystads konstmuseum

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

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

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.

120 onumrerade sittplatser.

130 onumrerade sittplatser.

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

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.

Hörsalen är scen för festivalens
experimentella jazz.

120 unnumbered seats.

130 unnumbered seats.

2

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

Ystad
Saltsjöbad
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80 onumrerade sittplatser.
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Klostret/Klosterkyrkan

Surbrunnsparken

Krukmakarens gård

Restaurang Marinan

Gråbrödraklostret i Ystad
är Sverige’s äldsta bevarade
klosterbyggnad grundat 1267.
Klostret firar 750 år 2017.

Folkets park i Ystad grundades
1896, då arbetarföreningen köpte
det gamla värdshuset Surbrunn
med tillhörande parkområde. Här
hade man på 1700-talet funnit en
så kallad surbrunn, det vill saga en
källa med vatten som ansågs vara
hälsobringande. Hit förlade Ystads
borgare och deras familjer gärna sina
sommarutflykter under 1800-talet.

Intill Stortorget ligger den
gamla Apoteksgården som
uppfördes under 1600-talet.
Sedan 1951 när krukmakare Nils
Palmgren slog sid ned här, kallas
gården för Krukmakarens gård.
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.

Restaurang Marinan vid Ystad
Marina är festivalens jamsession
plats! Det var väldigt populärt förra
året – fullsatt tre nätter i rad.

Klosterkykan: 200 onumrerade
sittplatser.
OBS! Konserten 22.30 3 augusti
är utomhus med få sittplatser.
Klostret is one of the most wellpreserved medieval monasteries
in Sweden. The monastery church
“klosterkyrkan” is part of the
Franciscan monastery “Klostret”
founded in Ystad in the 1200s.
Today, the monastery consists of the
monastery church and one remaining
wing, which houses Ystad’s cultural
history museum.
The Archaeomusica exhibition
will be held at the monastery from
6 June 2016 to 8 January 2017.
Klosterkyrkan: 200 unnumbered
seats
Note: the concert on 3 August
at 22.30 is outdoors with limited
seating.

500 onumrerade sittplatser.
The ”People’s Park” in Ystad was
opened in 1896, when a workers’
association acquired the old Surbrunn
care home and surrounding parkland.
In the 1700s this was the site of a
”surbrunn”, a spring said to provide
health-giving water, and became
popular with Ystad families for
summer excursions in the 1800s.
500 unnumbered seats.

70 onumrerade platser.
Krukmakarens gård, 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.

Marinan – en restaurang med en
mysig interiör och med möjligheten
att njuta av maten i solen, så nära
havet att man kan höra vågorna.
The Marinan restaurant at the
Ystad Marina is the festival’s jam
session venue! The three late-night
sessions at Marinan last year were
very popular. Don’t miss the festival’s
jam sessions with our house band,
Sven Erik Lundeqvist Trio!
Marinen is a restaurant that offers
a cosy interior, but you can also
enjoy meals outdoors on the terrace,
overlooking the beach.

70 unnumbered seats.

35

LaGaylia Frazier

Hugh Masekela

Avishai Cohen

Grégoire Maret

Cyrille Aimée

Richard Galliano
Årets hedersgäst
Guest of Honour 2016

Joe Lovano Bob James
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