


VÄLKOMNA TILL/WELCOME TO YSTAD SWEDEN JAZZ FESTIVAL 2019!

Kära jazzvänner!

När vi startade Ystad Sweden Jazz Festival 2010 kunde vi inte 
föreställa oss att vi skulle fira tio år med jazzfestivalen. Men stödet 
från våra trogna sponsorer och bidragsgivare tillsammans med den 
fantastiska responsen från publik och journalister har sporrat oss att 
år efter år utveckla YSJF. Och här är vi nu!
Mycket av det som finns med i dag saknades 2010, såsom 
Yazzparad, frukostpresentationer, Festival-Tornväktare, JazzKidz och 
jamsessions. Blygsamma 15 konserter har blivit 39.
Men det som inte har förändrats är vår inställning och festivalens 
standard: musik av yppersta kvalitet och magnifika konsertplatser. 
Varje år har vi sökt nya, spännande miljöer. Många av oss minns 
gryningskonserten med Nils Petter Molvaer vid Ales stenar 2018.  
I år får ni stifta bekantskap med slottsträdgården på Bergsjöholm  
och Sövde amfiteater, söder om Sjöbo.
En lista över artister som gästat jazzfestivalen skulle bli mycket 
lång, och vi nöjer oss med att här nämna två giganter som hedrat oss 
med sin närvaro: Quincy Jones och Svend Asmussen.
Bland årets artister finns flera band och artister som var med 2010. 
Då – liksom i år – inledde XL Big Band och Peter Asplund festivalen 
på Per Helsas gård. Årets hedersartist Benny Golson spelade med 
Antonio Ciacca Trio och Rigmor Gustafsson uppträdde på Ystad 
Saltsjöbad, precis som hon gör i år.
Musik i Syds engagemang liksom Ystads kommuns och Region 
Skånes insatser har på ett avgörande sätt bidragit till att festivalen 
har kunnat utvecklas och bli en viktig del av kommunens och 
regionens kulturliv.
Vi vill rikta ett stort tack till alla företag och privatpersoner som  
på olika sätt stöder festivalen liksom till alla offentliga aktörer.
Festivalen vore inte möjlig utan festivalkommitténs och fler än 
hundra volontärers hängivna arbete.
Tack, kära publik, för att ni är med oss under festivalen och hyllar 
alla fantastiska artister och älskar musiken. Vår förhoppning är att  
ni får njuta av underbara dagar i Ystad.
Jazzfesten kan börja!

Dear friends,

When we started the Ystad Sweden Jazz Festival in 2010, we 
could not have imagined that we would be celebrating a 10-year 
anniversary, as we are doing this year. However, the support of our 
loyal sponsors and donors, and the tremendous response shown by 
our audiences and journalists has encouraged us to keep developing 
the festival year after year. Many of our events have been added 
since 2010, such as the Yazz parade, jazz breakfasts, the church 
tower fanfare, JazzKidz and the jam sessions. A modest 15 concerts 
has now become 39. What has not changed is the high quality of the 
music and the magnificent settings in which the music is played. Every 
year we have searched for new exciting venues. Many of us have 
unforgettable memories from the dawn concert at Ales stenar in 2018. 
This year we will be holding concerts for the first time in the grounds 
of Bergsjöholm Castle and the amphitheatre in Sövde, south of Sjöbo.
There is a long list of artists who have travelled to Ystad over the 
years and we would like to particularly mention Svend Asmussen  
and Quincy Jones, who both honoured us with a visit.
Among this year’s artists are several who performed at the first 
festival ten years ago. The XL Big Band and Peter Asplund will open 
the festival at Per Helsas gård just as they did in 2010. This year’s 
Guest of Honour Benny Golson played with the Antonio Ciacca Trio 
and, just as she did in 2010, Rigmor Gustafsson will perform at  
Ystad Saltsjöbad. 
The involvement of Musik i Syd as well as Ystad Municipality and 
Region Skåne has been of crucial importance for enabling the festival 
to develop and become an important part of the municipality’s and 
region’s musical and cultural life. 
We would like to thank all the companies and private individuals 
who support the festival in different ways as well as all the 
supportive public sector organisations. 
The festival would not be possible without the devoted work  
of the festival committee and over 100 volunteers. 
Thank you dear concert-goers for visiting us and sharing the 
festival experience with all our fantastic artists and musicians.  
We hope you will enjoy some wonderful days in Ystad.
Let the festival begin!
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FESTIVAL INFO INNEHÅLL / CONTENTS

ARRANGÖRER / ARRANGERS

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

Kontakt/Contact: 
info@ystadjazz.se

JazzShop/Jazz Shop
JazzShopen på Ystads Teater är öppen 
under festivalen 16.00–23.00. Här finns 
T-shirts, jazzposters, CD-skivor m.m.
The Jazz Shop at Ystads Teater is  
open during the festival 16.00-23.00.
For sale are T-shirts, posters, CDs etc.

Jazz Café
Jazzcaféet på Ystads Teater är öppet 
under festivalen onsdag 19.00–23.00 
torsdag, fredag och lördag 16.00–23.00 
samt söndag 17.00–21.00. Här finns 
lättare rätter, smörgåsar, kakor, kaffe/te, 
öl/vin och trevligt sällskap! 
Boka bord och mat via ystadsteater.se
The Jazz Café at the theatre is open 
during  the festival: Wed 19.00–23.00, 
Thu, Fri and Sat 16.00–23.00 and Sun 
17.00–21.00. You can enjoy light meals, 
sandwiches, cakes, coffee/tea, beer/wine 
and good company! 
Book a table and food via ystadsteater.se

Jubileumsutställning på Ystads 
konstmuseum: 10 år med YSJF
Ett lysande tillfälle att påminnas  
om tidigare stora artister! Fotografier  
på de allra största artisterna som  
uppträtt på YSJF. Samtliga festivalposters 
finns utställda och till försäljning  
på Ystads konstmuseum. 
Vernissage den 20 juli kl 14.00. 
Utställningen pågår till den 18 augusti. 

YSJF celebrates 10 years: 
photo exhibition at Ystads 
konstmuseum
A look back at some of the great 
musicians who have performed in  
Ystad and an opportunity to buy  
YSJF posters from the past 10 years. 
The exhibition opens on 20 July 14.00 
and ends on 18 August.
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TISDAG/TUESDAY 30 JULY – ONSDAG/WEDNESDAY 31 JULY

31 JULY 11.00 PER HELSAS GÅRD

Peter Asplund & XL Big Band

Peter Asplund – trumpet, vocals 

XL Big Band 

Peter Asplund och XL Big Band 
var allra första nummer på Ystad 
Sweden Jazz Festival 2010. 
När den tionde jazzfestivalen 
rullar igång är de tillbaka. XL 
Big Band är en känslig orkester 
som utöver att vara manege för 
trapetsartister kan balansera 
på egen lina. Inget kunde passa 
bättre när Peter Asplund är 
trapetskonstnären som kan 
åstadkomma nyanser från 
pianissimo till fortissimo med 
samma precision.
Peter Asplund, född 1969, 
är jazztrumpetare, sångare och 
kompositör. Han har spelat in 
åtta egna album, nominerats 
till en Grammis och fått Gyllene 
skivan två gånger.
XL Big Band bildades 1980 
i Kristianstad. Storbandet har 
spelat med bland andra Nils 

Landgren, Vivian Buczek och 
Isabella Lundgren och turnerat 
i Europa och USA. Musikalisk 
ledare och mannen bakom 
bandets unika sound är  
Claus Sörensen. 
In 2010, Peter Asplund and XL 
Big Band kicked off the first YSJF 
with a concert at Per Helsas 
gård. Now they are back to join 
in the celebrations for the 10th 
festival. Peter Asplund, one of 
Sweden’s leading trumpeters 
has worked with leading 
international names such as 
Georgie Fame, Herbie Hancock 
and Diana Krall. XL Big Band, 
formed in Kristianstad in 1980, 
has toured extensively in Europe 
and the USA, and released over 
10 albums.

30 JULY 16.00 ST ÖSTERGATAN  

YAZZPARAD / YAZZ PARADE

Funk Off

Festivalen smygstartar med 
Yazzparad, som årligen lockar 
tusentals glada jazzdiggare. 
Årets Yazzparad leds av det 
italienska 15-mannabandet 
Funk Off – för första gången  
i Skandinavien!
The festival gets off to 
a sneaky start with the 
jazz parade, which attracts 

thousands of jazz lovers to the 
heart of Ystad. The parade 
will be led by 15-man Italian 
marching band Funk Off – playing 
for the first time in Scandinavia!

31 JULY 22.00 S:TA MARIA KYRKA

Festival-Tornväktaren blåser in festivalen 
A fanfare from the church tower

Sedan 1748 har Ystad sin livs 
levande tornväktare som ser 
till att det är lugnt och stilla 
om nätterna. Varje år utses en 
Festival-Tornväktare. I år är det 
Nils Landgren som ska klättra 
de 107 smala trapporna upp i 
S:ta Maria kyrkas torn och inviga 
festivalen med sin röda trombon.

Since 1748, Ystad’s tower 
watchman has looked out over 
the town to check that all is 
well during the night. Each year 
a festival tower watchman is 
selected. This year Nils Landgren 
will climb the 107 narrow steps 
in St. Mary’s Church tower  
to play a fanfare on his  
red trombone.

FOTO IT TA JOHNSON
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ONSDAG/WEDNESDAY 31 JULY

18.00 HOS MORTEN CAFÉ

Paul Strandberg Quartet 
”The Great 1920s”

Paul Bocciolone Strandberg – clarinet 

Kiki Desplat – cornet 

Frans Sjöström – base sax  

Tony Baldwin – piano

Bix Beiderbecke, Jelly Roll 
Morton, Louis Armstrong är 
namn som förknippas med 
odödlig musik och viktiga 
gestalter i jazzen på 1920-talet. 
Paul Strandberg Quartet knyter 
an till en definierande period i 
jazzens utveckling och bjuder på 
fantastisk, lättlyssnad musik.
Paul Bocciolone Strandberg 
föddes i Malmö 1949. Han 
har varit en förgrundsfigur i 
Malmös traditionella jazzliv 
sedan 1974. Kiki Desplat, med 
en internationell karriär, är 
utbildad vid musikkonservatoriet 
i Montrouge. Hon slog sig 
samman med Paul Bocciolone 
Strandberg 1992 och de båda 
utgjorde kärnan i Paul and 
His Gang med flera orkestrar. 
Numera framträder de ofta som 
duo – klarinett och piano – samt 
enskilt som kornettister i danska 
Peruna Jazzmen, som bildades 

1959, respektive franska 
Certains L’Aiment Chaud, som 
verkat sedan 1983. 
Frans Sjöström är en lysande 
bassaxofonist, både som 
ackompanjatör och som solist, 
med en egen, omisskännlig 
stil. Tony Baldwin bor i 
London och är internationellt 
verksam som musiker och 
utrikeskorrespondent! Han 
verkar bland annat i Japan och 
Australien. 
This is a concert for lovers  
of traditional jazz, featuring 
music from the Jazz Age –  
The Roaring 1920s. Clarinetist 
Paul Strandberg has collaborated 
with pianist and cornet 
player Kiki Desplat in many 
constellations since 1992, and  
at YSJF they will be joined by  
Frans Sjöström on bass sax  
and Tony Baldwin on piano.

15.00 BERGSJÖHOLMS SLOTT

Funk Off  
”Open-Air Castle Concert”

Dagen efter paraden 
genom Ystads gator bjuder 
marschorkestern Funk Off upp 
till svängig utomhuskonsert i 
Bergsjöholms slottspark. Kom 
ihåg att ta med stol eller filt om 
du vill lyssna sittande!
Ett mäktigt sound lägger sig 
över nejden när detta spelande 
lokomotiv drar igång publiken. 
Funk blandas med groove i ett 
fullödigt program som både 
musikaliskt och visuellt bjuder på 
underhållning av högsta kvalitet. 
Funk Off grundades för tjugo 
år sedan av nuvarande ledaren 
Dario Cecchini. Bandet är Italiens 
första ”Marching Band” och har 
bildat skola för flera italienska 
musikgrupper. Dario Cecchini 
har samarbetat med bland andra 
Lee Konitz, Natalie Cole, Kenny 
Wheeler och Eros Ramazzotti. 
Flera solister har framträtt med 
Funk Off, till exempel Zucchero, 

Dave Liebman, Paolo Fresu och 
Fabrizio Bosso. De tre senare är 
välkända för jazzpubliken i Ystad.
Don’t miss our garden 
party, an open-air concert in 
the grounds of Bergsjöholm 
Castle with the funky Italian 
marching band, Funk Off, who 
are performing in Scandinavia 
for the first time! After 20 years 
together and more than 900 
live performances, Funk Off 
have reinvented the idea of the 
Italian marching band, mixing 
distinctive groove and funk 
styles with sophisticated jazz 
arrangements and Italian styled 
melodies, and adding dynamic 
choreographies.
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ONSDAG/WEDNESDAY 31 JULY

20.00 YSTADS TEATER

4 Wheel Drive
Landgren–Wollny–Danielsson–Haffner

Nils Landgren – trombone & vocals  

Michael Wollny (DE) – piano 

Lars Danielsson – bass 

Wolfgang Haffner (DE) – drums

Fyra hyllade solister ur 
Europas jazzelit är tillbaka i 
Ystad, nu i en konstellation 
som är ett kraftpaket. 4 Wheel 
Drive är, precis som det låter, 
en ensemble med kapacitet 
och drivkraft på alla fyra. 
Fyrhjulsdriften sträcker sig även 
till repertoaren: utöver känt 
och mindre känt av bland andra 
Lennon–McCartney, Sting, 
Phil Collins har alla bidragit  
med egna kompositioner.
Nils Landgren, som vi mött 
flera gånger i Ystad, är en 

synnerligen mångsidig artist. 
Hans karriär spänner över allt 
från duo till full symfoniorkester. 
Han är konstnärlig ledare för 
jazzfestivalen Jazz Baltica och 
Young Euro Classic i Tyskland. 
Nils Landgren har fått flera 
utmärkelser. Han har gjort 
egna skivinspelningar och 
medverkat på många andra; det 
sammanlagda resultatet är över 
femhundra album!
Michael Wollny spelade med 
saxofonisten Heinz Sauer i Ystad 
2016. Wollny är professor vid 
Musikhögskolan i Leipzig. Han 
har samarbetat med den norske 
saxofonisten Marius Neset. Han 
betraktas som en synnerligen 
innovativ pianist. Michael Wollny 

har fått många priser och spelat 
in flera album.
Lars Danielsson är en kraftfull 
basist och cellist som har gästat 
jazzfestivalen flera gånger. 
Första gången var redan 2010, 
då han medverkade i ”Magnum 
Mysterium”. Han har samarbetat 
med bröderna Brecker och 
producerat för Cæcilie Norby 
samt Viktoria Tolstoy och 
komponerat för Göteborgs 
symfoniorkester.
Wolfgang Haffner gästade 
jazzfestivalen förra året; 
programmet ”Kind of Spain” blev 
en oförglömlig upplevelse. Han 
har en lång lista med samarbeten 
på scen och i album: Chaka Khan, 
The Manhattan Transfer, Esbjörn 

Svensson, bröderna Brecker  
är några av flera stora namn.
Four European jazz stars 
– trombonist Nils Landgren 
and bassist Lars Danielsson 
from Sweden and pianist 
Michael Wollny and drummer 
Wolfgang Haffner from Germany 
– have formed a new quartet, 
4 Wheel Drive.
Tonight’s concert draws 
on their debut album 
“4 Wheel Drive” (2019). As 
well as featuring one original 
composition from each band 
member, the album also includes 
interpretations of modern classic 
tunes from Lennon & McCartney, 
Billy Joel, Phil Collins and Sting.

FOTO STEPHEN FREIHEIT
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ONSDAG/WEDNESDAY 31 JULY

23.00 YSTADS TEATER

ECM 50: Tord Gustavsen Trio ”The Other Side”
Tord Gustavsen (NO) – piano 

Sigurd Hole (NO) – bass 

Jarle Vespestad (NO) – drums

Det är sommarnatt på 
teatern när vi får ta del av 
Tord Gustavsen Trios klangvärld. 
Samlingen är omväxlande och 
innerlig och miljön lämplig för 
upplevelsen, själva sökandet. 
Ett norskt fjordlandskap far 
förbi, en kyrka placerad i en 
ödslig bygd. Några nedslag 
hos Bach blir en naturlig 
del i detta landskap, liksom 
folkmusikinspirerade tongångar. 
Ensemblespelet är lysande klart 
och redigt. Gruppens senaste 
album, ”The Other Side”, kom 

ut 2018. Det utgör basen för 
denna konsert med titlar som 
”Taste and See”, ”Re-melt” och 
”Duality”. Titelnumret är en 
ljuvligt vacker komposition.  
Det är bara att njuta.
Tord Gustavsen föddes 
i Oslo 1970 och utbildade 
sig vid Trondheims 
musikkonservatorium. Han 
studerade först psykologi i Oslo 
och har fortsatt sina studier med 
forskning inom improvisation. 
Forskningsarbetet sker vid sidan 
av ett intensivt turnerande 
med den egna trion och andra 
ensembler. Tord Gustavsens 
kompositioner har fått mycket 
beröm och han har vunnit flera 

priser. Han har uppträtt med 
eliten av Norges jazzmusiker  
och -sångare.
Sigurd Hole, född 1981, är 
efterfrågad som få andra i 
sin generation. Han turnerar 
regelbundet tillsammans med 
Norges mest framstående 
jazzmusiker. Han har blivit 
jämförd med Arild Andersen, 
känd från jazzfestivalen i Ystad, 
och arbetar ofta med musik 
som har en koppling till norsk 
folkmusik gärna kombinerad  
med samtida jazzelement.
Jarle Vespestad är en av 
Skandinaviens mest efterfrågade 
trummisar. Han har deltagit i en 
rad uppmärksammade projekt 

och har bland annat arbetat i trio 
med Petter Wettre och på scen 
med Bugge Wesseltoft, båda 
kända från Ystad.
The award-winning  
Norwegian pianist Tord 
Gustavsen has pursued a 
successful career as a solo 
artist and in various ensembles. 
His latest album ”The Other 
Side” (2018) sees the return 
to a trio, now featuring bass 
player Sigurd Hole and drummer 
Jarle Vespestad. 
”The Other Side” combines 
Nordic reflective moods 
and lyrical beauty while 
incorporating subtle electronics 
into the trio format.

FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN
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UNG SCEN / YOUNG TALENT STAGE

SANKT KNUTS TORG

Alltsedan starten har det varit viktigt att ge  
unga musiker möjlighet att spela på festivalen. 
Nu tar vi ytterligare steg med talangutveckling 
på ”Ung Scen” där vi under tre dagar ger unga, 
talangfulla musiker och musikstuderande  
möjlighet att uppträda. 

Några av Sveriges främsta jazzutbildningar finns 
i regionen och uppmärksammas i detta samarbete 
mellan jazzfestivalen, Musik i Syd och Ystads 
kommun. Konserterna är gratis. 
The Young Talent Stage presents up and coming 
musicians from the region in a series of free concerts.
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ONS/WED 31 JULY 12.00

Eero E. Böök

Marius Zeeberg – saxophone   

Gustav Alte – guitar 

Jakob Gerhardsson – bass 

Henrik Jäderberg – drums

Med både originalkompositioner 
och standardrepertoar i bagaget 
vill Eero E. Böök bjuda på en kon-
sert med stort fokus på samspel, 
lekfullhet och hutlöst sväng.

Eero E. Böök play original 
compositions and standards with 
an improvisational edge.

ONS/WED 31 JULY 14.00

Clara Fornander 
Kvintett

Clara Fornander – vocals  

Mattias Olofsson – guitar 

Britta Virves – piano 

Tomas Sjödell – bass  

Jonas Bäckman – drums

Med sina egna kompositioner 
omfamnar jazzsångerskan Clara 
Fornander den moderna jazzen i 
soulfull singer-songwriter-anda 
med sin lyhörda kvintett 

Modern jazz in a singer-
songwriter spirit with Clara 
Fornander and her quartet.

TORS/THU 1 AUG 12.00

Maja Svantesson 
Kvartett

Maja Svantesson – vocals  

Oscar Murgård – piano 

Kat Hermans – bass 

Oscar Blomqvist – drums

Maja Svantesson Kvartett 
hyllar den store Frank Sinatra 
och spelar några av hans mest 
välkända och älskade melodier  
i egna spännande arrangemang. 

A quartet that plays well-
known Frank Sinatra songs 
ranging from ballads to swing.

TORS/THU 1 AUG 16.00

Per Lindberg Sextett

Per Lindberg – drums/compositions 

Sara Kowalski – vocals 

Hannes N Bennich – alto sax 

Ludvig Samuelsson – baritone sax 

Johan Lundberg – guitar 

Mattias Hjorth – bass

Med ett rykande färskt album 
i ryggen spelar Per Lindberg och 
hans grupp musik som drar lika 
mycket från punkens intensitet 
och postrockens tålamod som 

från den moderna jazzens 
tonspråk.
Per Lindberg’s band draws 
inspiration from punk, post-rock 
and modern jazz.

FRE/FRI 2 AUG 12.00

Floats

Lovisa Lidgren – vocals 

Gustav Dalemo – sax 

Adam Sass – trumpet 

Gabriel Øien – guitar 

Hampus Torarp – piano 

Samuel Eklind – bass 

Sammy Hsia – drums

Med sju medlemmar från 
Norge och Sverige är Floats 
ett band med ett distinkt och 
nyskapande sound – energisk 
musik, fartfyllda blåsslingor  
och svängiga beats.

A septet from Norway and 
Sweden that offers dynamic 
music with swinging beats.

FRE/FRI 2 AUG 14.00

SHRINE

Hannes N Bennich – saxophone 

Anna Gréta Sigurðardóttir – piano 

Arvid Jullander – bass 

Emil Norman – drums

SHRINE utgår från sina 
egenkomponerade alster när de 
utforskar jazzens alla hörn och 
sammanflätar fint jazztradition 
med det moderna jazzspråket. 

SHRINE’s own compositions 
blend jazz traditions and modern 
influences.

KONSERT VÄRD/CONCERT HOST



Som kund i Sparbanken Skåne är du med och utvecklar samhället, förverkligar 
idéer och hjälper människor att växa. Genom att låta delar av vårt överskott 
gå tillbaka till idrott, kultur, utbildning och näringsliv bidrar vi till att skapa 
framtidstro där du bor. 

Välkommen till Sparbanken Skåne.

 Läs mer på sparbankenskane.se/tillsammans

Du kan förverkliga drömmar!
Välj en bank som gör skillnad.
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TORSDAG / THURSDAY 1 AUG

10

11.00 PER HELSAS GÅRD

Hayati Kafe  
& Roger Berg Big Band 

Hayati Kafe – vocals 

Roger Berg Big Band

Hayati Kafe är en artist med en 
timbre som är lätt att känna igen 
och komma ihåg. Han förfogar 
över en röst som uttrycksfullt 
gestaltar såväl dramatiska som 
sentimentala förlopp. Nu möter 
Hayati Kafe ett storband av klass 
förankrat i swingen. Ty Roger 
Berg Big Band har gjort avtryck 
med swingklassiker. Missa inte 
detta möte!
Hayati Kafe föddes i Istanbul 
1941. Han kom till Sverige 1962 
med en turkisk orkester och 
har bott i landet sedan dess. 
Hayati Kafe har medverkat i 
otaliga tv- och radioprogram 
och samarbetat med stora delar 
av den svenska jazzeliten i 
konserter och på album. 

Roger Berg Big Band, R3B, 
grundades 2007 och består av 
tjugo professionella musiker från 
Öresundsregionen. En klassisk 
swingorkester.
Jazz singer Hayati Kafe, 
known as “The Crooner”, was 
born in Istanbul Turkey in 1941. 
He came to Sweden in 1962 with 
a Turkish orchestra and has been 
here ever since, pursuing a long 
and successful singing career. 
Hayati Kafe is often a featured 
guest with big bands and for 
this morning’s concert he will 
be singing with the Roger Berg 
Big Band, a 20-man Swedish 
orchestra that specialises in 
swing classics.

13.00 S:TA MARIA KYRKA

ECM 50: Jakob Bro featuring 
Mikkelborg & Rossy ”Returnings”

Jakob Bro (DK) – guitar 

Palle Mikkelborg (DK) – trumpet 

Jorge Rossy (ES) – drums

Kritikerrosade albumet 
”Returnings” bildar stommen 
i denna konsert, präglad av 
lågmäld meditation. S:ta 
Maria kyrka är den perfekta 
inramningen. Här får själen 
ro. Sinnena öppnas och för ett 
konsertögonblick är det som om 
universums expansion hejdar 
sig när denna underbara trio 
spelar sina vackert formulerade 
kompositioner. Musikalisk magi.
Jakob Bro, född 1978, har 
studerat i Köpenhamn, Boston 
och New York. Han har spelat in 
femton album med bland andra 
Lee Konitz och Kurt Rosenwinkel, 
turnerat över stora delar av 
världen och fått många priser.
Palle Mikkelborg, född 1941, 
har spelat professionellt sedan 
1960 och har en dominerande 
roll inom den internationella 

progressiva jazzen. Han har 
spelat in flera album, bland annat 
med Gil Evans och Miles Davis, 
och belönats med flera priser.
Jorge Rossy, född 1964  
i Spanien, har en omfattande 
karriär också som pianist. 
1989 började han studera på 
Berklee och i New York spelade 
han med bland andra basisten 
Avishai Cohen. Han har också 
samarbetat med Lee Konitz  
och Joe Lovano.
Danish guitar player and 
composer Jakob Bro won the 
”Rising Star Guitar” category in 
Downbeat’s annual critics poll in 
2018. He has released 15 albums 
and worked with leading names 
such as Lee Konitz, Bill Frisell 
and Kurt Rosenwinkel. Today’s 
concert features music from  
the 2018 album ”Returnings”.
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24.00-03.00 MARINAN YSTAD

David Forss Norberg Trio
Sven Erik Lundeqvist – piano 

Johnny Åman – bass 

David Forss Norberg – drums

Jamsession, vilket laddat ord! 
Allt kan, och ska, hända. David 
Forss Norberg Trio värmer upp 
med en omgång Thelonious 
Monk, Wayne Shorter och 
eget material som tändvätska. 
David Forss Norberg, uppvuxen 
i Sala och baserad i Malmö, har 
en stark förankring i jazzens 
tradition, från äldre till nyare. 
Sven Erik Lundeqvist har 
medverkat i jazzfestivalen flera 
gånger och är dess jamsession-
pionjär. Johnny Åman, belönades 
förra året, välförtjänt, med den 

kanadensiska motsvarigheten  
till Grammy, Juno Award.
David Forss Norberg is a 
leading Swedish drummer who 
plays everything from swing and 
bop to modern jazz. He is joined 
by Johnny Åman on bass and  
the festival’s jam session 
pioneer, pianist Sven Erik 
Lundeqvist. The trio will warm up 
with music by Thelonious Monk  
and Wayne Shorter as well  
as original compositions. 

15.00 HOS MORTEN CAFÉ

Mimi Terris

Mimi Terris  – vocals 

Måns Persson – guitar 

Mårten Lundgren – trumpet, flügelhorn 

Mattias Carlson – saxophone, 

clarinet, flute 

Johan Ohlsson – piano 

Mats Ingvarsson – bass 

Kristoffer Rostedt – drums

Mimi Terris har med sina 
sällsamma kompositioner skapat 
en nisch inom svensk vokaljazz. 
I personliga texter bjuder hon in 
till både det stora och det lilla: 
från enkla vardagsbetraktelser 
till större teman som ljus/mörker, 
sorg/längtan. Tillsammans 
med sextetten har hon hittills 
släppt tre album: ”They Say It’s 
Spring” (2012), ”Flytta hemifrån” 
(2015) och ”Den stora skalan” 
(2017). Utöver samarbetet i 
denna följsamma, formsäkra och 
fulländat svängiga konstellation 
medverkar hon ofta som solist 
tillsammans med andra orkestrar. 
Förra året sjöng hon bland 

annat med Svante Thuresson 
och Monday Night Big Band 
samt med Mads Mathias och 
Aarhus Jazz Orchestra.
Mimi Terris är född i Göteborg 
och uppvuxen i en musikerfamilj. 
I sju år utbildade hon sig till 
operasångare i Birmingham och 
Köpenhamn men växlade om till 
jazz i slutet av utbildningen.
Singer and songwriter Mimi 
Terris from Malmö has carved 
out her own niche in Swedish 
vocal jazz over the last few 
years. She and her septet have 
released three albums since 
2012 – the last was ”Den stora 
skalan” (2017). Mimi Terris also 
works extensively as a soloist 
with big bands such as the 
Monday Night Big Band and 
Aarhus Jazz Orchestra.
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17.00 YSTADS TEATER

Jan Lundgren Trio & Göteborg Wind Orchestra  
”Jazz på svenskt vis”

Jan Lundgren – piano 

Mattias Svensson – bass  

Zoltan Csörsz Jr – drums 

Göteborg Wind Orchestra

I den här konserten möter 
Jan Lundgren Trio lyhörda och 
lyriska blåsare. Med infallsrika 
och noggrant sammansatta 
arrangemang skapas ett 
dynamiskt och spännande flöde. 
Vi får uppleva ett väl genomtänkt 
urval från den svenska vis- och 
folkmusiktraditionen, där inte 
minst Jan Lundgren och hans trio 
är väl förankrade. Det är luftigt 
och stämningsfullt och utforskar 
repertoaren i jazztappning. 

Göteborg Wind Orchestra  
är en professionell blåsorkester 
med traditioner från 
Spårvägspersonalens musikkår 
som bildades redan 1905. 
Att förvalta och förnya en 
lång blåsmusiktradition samt 
inspirera både dagens och 
framtidens blåsmusiker ligger 
orkestern varmt om hjärtat. Dess 
kännetecken är den musikaliska 
bredden med vacker, homogen 
klang och samspelthet, men även 
individuellt skickliga musiker  
av högsta klass. 
Mattias Svensson kommer 
från Landskrona. Han är utbildad 
vid Malmö musikhögskola 
och New School i New York 

och spelar sedan länge i 
Jan Lundgren Trio.
Zoltan Csörsz Jr är född i 
Miskolc, Ungern, och utbildad vid 
Malmö musikhögskola. Liksom 
Mattias Svensson har han lång 
meritlista och är sedan länge 
medlem i Jan Lundgren Trio.
Jan Lundgren presenteras 
med Mare Nostrum (sidan 20).
This concert brings together 
the Jan Lundgren Trio and the 
Göteborg Wind Orchestra (GWO) 
to perform new interpretations 
and arrangements of Swedish 
folk music in a jazz style. 
The Jan Lundgren Trio has 
been playing together since 
1997. They have released 

15 albums since their debut 
recording “Swedish Standards” 
including  “European Standards” 
and “Flowers of “Sendai”.
The Göteborg Wind 
Orchestra, a professional wind 
ensemble based in Gothenburg, 
has a long tradition of musical 
excellence that can be traced 
back to 1905. The Göteborg Wind 
Orchestra is widely recognised 
as one of the foremost wind 
ensembles in the world.

KONSERT VÄRD/CONCERT HOST
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20.00 YSTADS TEATER

”A Tribute to Svend Asmussen”
Sinne Eeg (DK) – vocals 

Mads Mathias (DK) – vocals,  

tenor saxophone 

Jacob Fischer (DK) – guitar 

Filip Jers – harmonica 

Bjarke Falgren (DK) – violin 

Hans Backenroth – bass 

Kristian Leth (DK) – drums

Svend Asmussen (1916–2017) 
hade ett långt, mångfasetterat 
musikerliv, präglat av 
virtuositet och humor. Denna 
konserthyllning till den 
framstående jazzviolinisten bär 
samma prägel. I ensemblen finns 
idel toppmusiker, flera av dem 
välkända för Ystadspubliken. 
De tecknar ett musikaliskt 
porträtt av en intressant och 
fascinerande världsartist.
Svend Asmussen samarbetade 
tidigt med Fats Waller och 
Josephine Baker. Han spelade 
med de svenska musikerna 

Jan Johansson och Putte 
Wickman, med Duke Ellington, 
Count Basie, Herbie Hancock, 
Hoagy Carmichael och Coleman 
Hawkins för att nämna några. 
Sinne Eeg har med sin distinkta 
stämma åtnjutit stor och 
växande popularitet i hemlandet 
Danmark och runtom i världen. 
Hon ses som en av de ledande 
jazzvokalisterna i Skandinavien. 
Mads Mathias belönades med 
Danish Music Award för sitt 
nya soloalbum ”Free Falling”. 
Inspirerad av Nat King Cole har 
han skrivit ett dussin egna låtar, 
arrangerade av Peter Jensen.
Jacob Fischer, som är en av 
Skandinaviens mest anlitade 
jazzmusiker, debuterade som 
17-åring och blev 1992 medlem  
i Svend Asmussens kvartett. 
Filip Jers är välkänd munspelare 
med världsrykte. Han har 

uppträtt i ett trettiotal länder 
runt om i världen. 
Bjarke Falgren är fyrfaldig 
Grammyvinnare. Hans 
passion för musiken och 
instrumentet väcktes tidigt 
och Svend Asmussen blev 
hans mentor. Mästaren utsåg 
Bjarke Falgren till  
sin efterträdare.
Hans Backenroth är en 
av Skandinaviens mest 
eftertraktade basister. 
Arne Domnérus ansåg honom 
vara den bäste basist som 
kommit fram i Sverige.
Kristian Leth skulle kunna 
kallas den ständigt närvarande 
trummisen. Han är enastående 
mångsidig och har en absolut 
närvaro.
Svend Asmussen, who died in 
2017, was widely considered to 
be the world’s best jazz violinist. 
He played and recorded with 

many of the jazz greats including 
Duke Ellington, Benny Goodman 
and Stéphane Grappelli. In 2016, 
Svend Asmussen attended 
a YSJF concert organised to 
celebrate his 100th birthday.
This morning’s concert brings 
together a group of outstanding 
musicians to celebrate the 
music of the Danish jazz 
legend, Svend Asmussen. 
The line up includes leading 
Danish vocalist Sinne Eeg, 
Danish violinist Bjarke Falgren, 
Swedish harmonica star Filip 
Jers and Danish jazz guitarist 
Jacob Fischer, who played in 
Sven Asmussen’s quartet.

FOTO STEPHEN FREIHEIT
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TORSDAG / THURSDAY 1 AUG

FOTO JAY GILBERT

23.00 YSTADS TEATER

Joey DeFrancesco Trio ”In the Key of the Universe”
Joey DeFrancesco (US) – organ, 

keyboards, trumpet 

Billy Hart (US) – drums 

Troy Roberts (AU/US) – bass, 

saxophone

”In the Key of the Universe” 
är den mångtydiga titeln på 
denna kvällskonsert med 
hammondorgelns mästare 
Joey DeFrancesco och också 
namnet på hans senaste album, 
som kom ut i mars i år. Han 
har sällskap av ytterligare två 
virtuoser i en liten men ytterst 
mångsidig och tajt svängande 
orkester. Spellistan väcker 
associationer till hard bop, 
modala tonlandskap, blues  

och soul. Det är oemotståndligt, 
smart och vackert.   
Joey DeFrancesco föddes 
1971 i Springfield, Pennsylvania. 
Det fanns flera jazzmusiker i 
släkten. Redan vid fyra års ålder 
började han spela orgel och vid 
fem fick han följa med sin far på 
spelningar och till och med sitta 
in ibland. Tio år gammal började 
han spela med Philadelphiaband, 
bland andra med Hank Mobley. 
Hans första album på Columbia 
Records gavs ut 1988. Samma 
år anslöt han sig till Miles Davis 
och hans band för en fem veckor 
lång turné i Europa. I början 
av 1990-talet inledde han ett 
samarbete med John McLaughlin 
i en grupp som turnerade i fyra 

år och gav ut åtskilliga album, 
inklusive ”Tokyo Live” och ”After 
the Rain”. Här kan man även höra 
Joey DeFrancesco på trumpet. 
Han tog upp detta instrument 
inspirerad av Miles Davis. Han 
har blivit Grammynominerad 
flera gånger och fått 
lysande recensioner för sina 
framträdanden. Hela nio gånger 
har han vunnit musikmagasinet 
Downbeats kritikeromröstning! 
Joey DeFrancesco har även haft 
album- och konsertsamarbeten 
med Ray Charles, Van Morrison, 
Diana Krall, Nancy Wilson, 
James Moody, John Scofield  
och många fler.
American jazz organist 
Joey DeFrancesco came  

to fame in the 1980s and has 
been one of the leading figures  
in the renaissance of the 
Hammond organ.
“He has dominated the 
instrument and the field as no 
one of his generation has.”  
– Chicago Tribune
At the age of 17, he joined 
Miles Davis and his band for  
a European concert tour. In 
2018, he released an album 
with Van Morrison, ”You’re 
Driving Me Crazy”. Tracks from 
Joey DeFrancesco’s latest album, 
”In the Key of the Universe” 
(2019) will feature in tonight’s 
late night concert.
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FREDAG / FRIDAY 2 AUG

FOTO ANITA SUCHOCK A
11.00 PER HELSAS GÅRD

Ronnie Gardiner Septet
Claes Brodda – saxophone 

Karl Olandersson – trumpet, vocals 

Anders Norell – trombone 

Claes Askelöf – guitar 

Mathias Algotsson – piano 

Hans Larsson – bass, vocals 

Ronnie Gardiner – drums

Ett gediget svängande 
band får vi oss till livs till 
förmiddagskaffet på gården. 
Bandets hemvist kan nog 
ses som swing med inslag av 
modernare stilar. The Ronnie 
Gardiner Septet har ett kvarts 
sekel av intensivt konserterande 
i bagaget. Ett decennium av 
sommarkonserter på Gröna 
Lund i Stockholm, från 1993 
till 2004, har satt sina spår. 
Om detta vittnar ett suveränt 
ensemblespel. Gröna Lund-
spelningarna ledde till tre album. 
”My Swedish Heart” finns på 
Spotify. Lyssna gärna!
Ronnie Gardiner, som 
spelade i Ystad 2012, föddes 
1932 i USA och kom till 
Sverige på 1960-talet. Han 
har samarbetat med många 

av de stora inom jazzen, 
till exempel Dizzy Gillespie 
och Dexter Gordon. 
I Sverige spelade han med 
Charlie Norman i många år. 
Ronnie Gardiner har engagerat 
sig i strokerehabilitering 
och utvecklat en rytm- och 
rörelsemetod för vilken han 
tilldelades Mensapriset 2015. 
Ronnie Gardiners medmusiker 
är enastående skickliga instru-
mentalister med känsla för såväl 
kraftfullt beat som lågmäld lyrik.
Drummer Ronnie Gardiner 
has been playing with his septet 
since 1993, when they began 
performing at the Gröna Lund 
amusement park in Stockholm 
under the name of The Ronnie 
Gardiner Happy Jazz Band. They 
played their distinctive swinging 
jazz at Gröna Lund during 
summer residencies for a record 
10 consecutive years.

13.00 & 17.00 YSTADS KONSTMUSEUM

ECM 50: Maciej Obara Quartet
Maciej Obara (PL) – saxophone 

Dominik Wania (PL) – piano 

Ole Morten Vågan (NO) – bass 

Gard Nilssen (NO) – drums

I denna polsk-norska 
grupp möts drivna 
improvisationsmusiker i ett 
avancerat samspel. Det är 
meditativt, det är vackert och  
det är raffinerat omväxlande med 
tvära kast mellan ytterligheter 
som vidrör varandra.  
Maciej Obara föddes i Polen 
1981. Redan som student på 
Musikakademin i Warszawa 
bildade han sin första trio. Han 
har samarbetat med Polens store 
jazztrumpetare Tomasz Stanko  
i ”Terminal 7”.
Dominik Wania är en välkänd 
pianist som samarbetar med de 
mest framstående jazzmusikerna 
i Polen.
Ole Morten Vågan är basist, 
kompositör och konstnärlig 
ledare för Trondheim Jazz 
Orchestra.

Gard Nilssen är trumslagare, 
kompositör och producent. Han 
har varit elev hos Audun Kleive 
och är en av grundarna till 
skivbolaget Gigafon.
The Maciej Obara Quartet 
was formed in 2012 by Polish 
saxophone player Maciej Obara 
with Dominik Wania (piano), 
Ole Morten Vågan (double bass) 
and Gard Nilssen (drums). The 
quartet’s first album, “Unloved”, 
Obara’s ninth original recording, 
was released in 2017 on the  
ECM label and received  
excellent reviews. 
“Ruminative, deeply lyrical 
and impassioned, Unloved is 
the calling card of a significant 
musician whose star is on the 
rise.” – All About Jazz
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FREDAG / FRIDAY 2 AUG

13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Cristina Branco 
Cristina Branco (PT) – vocals 

Bernardo Couto (PT) – Portuguese 

guitar 

Luís Figueiredo (PT) – piano 

Bernardo Moreira (PT) –bass

När Cristina Branco kom 
till Ystad och jazzfestivalen 
2014 skrev vi entusiastiskt om 
henne och hennes kapacitet 
som fadoinspirerad sångerska. 
Konserten var en stark 
upplevelse för alla närvarande. 
Det är därför en stor glädje 
för oss att få hälsa denna 
enastående artist och hennes 
följsamma, utsökta musiker 
välkomna till oss i år. Denna 
gång finns ett nytt album med 

i bagaget: ”Branco”. Förutom 
fado, som man lätt känner igen, 
går det att ana influenser från 
Billie Holiday och klezmer. Men 
Cristina Branco med ensemble 
är unik i sin framtoning. Man blir 
förtrollad av denna svävande 
sång högt uppe i stratosfären, 
en sång som vädjar till oss 
obevekligt. Musiken pendlar 
mellan vemod, melankoli och 
yster glädje. Stort musikaliskt 
artisteri utlovas.
Cristina Branco, född 1972 
i Portugal, var i sin ungdom 
fascinerad av kvinnliga ess inom 
jazz och rock: Ella Fitzgerald, 
Billie Holiday, Janis Joplin och 
Joni Mitchell. På sin 18-årsdag 

fick hon av sin farfar ett 
album med fadodrottningen 
Amália Rodrigues som 
förändrade allt. Det som skulle 
bli en stor karriär började då 
som en lek bland vänner och i 
familjen fram till den rungande 
debuten i Amsterdam 1996. Hon 
har därefter etablerat sig som en 
av Portugals främsta ”fadistas”. 
Yrkesmässigt låg hennes håg åt 
journalistik, men musiken vann. 
Cristina Branco har varit och är 
mycket produktiv – ”Branco”  
är hennes femtonde album. 
Bernardo Couto och Luís 
Figueiredo medverkade när 
Cristina Branco gästade Ystad 
2014. Bernardo Moreira är ny  

i denna magnifika ensemble som 
fulländar musikupplevelsen.
Portuguese singer 
Cristina Branco has almost 
singlehandedly created an 
innovative genre of her own – 
fado jazz. She has breathed new 
life into traditional Portuguese 
fado music with her original 
jazz-influenced interpretations. 
Cristina Branco performed at 
YSJF 2014 and is back to perform 
songs from her latest album 
“Branco” (2018).

FOTO JOANA LINDA
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15.00 HOS MORTEN CAFÉ

Magnanimus Trio 
”Jazz from Greece”

Christos Barbas (GR) –  

piano, kaval*, ney*, vocals 

Dimitris Tasoudis (GR) – drums, piano 

Pavlos Spyropoulos (GR) – bass

Magnanimus musik ger många 
ingångar till ett tänkt landskap 
där drömmar får fritt spelrum 
och väcker associationer till 
Arvo Pärt och Esbjörn Svensson 
Trio. Magnanimus Trio spelade 
på jazzfestivalen i Ystad 2017.
Christos Barbas, född i 
Thessaloniki, Grekland, fick 
tidigt pianoundervisning 
i klassisk musik. Efter studier 
i hemstaden fortsatte han vid 
London University. I dag är han 
själv universitetslärare. Han 
ägnar stort intresse åt grekisk 
folkmusiktradition.
Dimitris Tasoudis, född 
i Thessaloniki, har studerat vid 
universiteten i Thessaloniki 
och York. Han har komponerat 
filmmusik och ägnar sig också 
åt undervisning och egna 
doktorandstudier.

Pavlos Spyropoulos, född 
i Aten, har studerat vid 
konservatoriet i Thessaloniki 
och har examina i klassiska 
musikämnen och piano. Han har 
arbetat mycket med flamenco 
och modal musik. 
* Ney och kaval är flöjter med 
ursprung i Mellanöstern.
The Magnanimus Trio from 
Greece play evocative, lyrical 
jazz that incorporates the ney, 
a flute used widely in the Middle 
East and the kaval, a flute that 
originates from the Balkans, 
into the traditional trio format. 
Their latest album “No Time” 
was released in 2017. This is 
the trio’s second appearance 
at YSJF – in 2017 they received 
glowing reviews for their concert 
at Ystad Abbey.
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“Peter och vargen”
Beatrice Järås – narrator  

Norrbotten Big Band

Den ryske kompositören 
Sergej Prokofjevs berömda 
musiksaga “Peter och vargen” 
kommer nu till liv på ett helt 
nytt sätt genom den tyska 
saxofonisten och kompositören 
Katharina ”Tini” Thomsens 
arrangemang och Norrbotten 
Big Band. 
Originalversionen skrevs 
för symfoniorkester men 
Tini Thomsen fick den stora 
äran att göra ett arrangemang 
i jazzformat, med Prokofjevs 
efterlevandes välsignelse. 
Den här klassiska sagan  
om Peter, som bor i en stuga 
mitt i stora skogen tillsammans 
med sin farfar, berättas alltså 
till musik där instrumenten 
representerar de olika  
djurens, farfars, jägarnas  
och Peters röster. 
Berättare är skådespelaren 
och musikalartisten 

Beatrice Järås som för 
handlingen i sagan framåt medan 
musiken illustrerar den. Hon har 
en lång meritlista men för de 
flesta är hon kanske mest känd 
som Lottas mamma i filmerna om 
Lotta på Bråkmakargatan.
Den här konserten är ett 
lättsamt sätt att introducera 
jazzmusik för en yngre publik.
Sergei Prokofiev’s “Peter 
and the Wolf” was originally 
written for a symphony 
orchestra, but this fairy tale 
for children has now been 
adapted in a jazz format for the 
Norrbotten Big Band by German 
saxophonist and composer 
Katharina ”Tini” Thomsen.  
The narrator is Swedish actress 
Beatrice Järås. This concert is  
an easy way to introduce jazz  
to a younger audience.

KONSERT VÄRD/CONCERT HOST
KONSERT VÄRD/CONCERT HOST



SÖNDAG / SUNDAY 4 AUG 

FAMILJEFÖRESTÄLLNING / FAMILY CONCERT

FAMILJEFÖRESTÄLLNING / FAMILY CONCERT

TORSDAG / THURSDAY 1 AUG

LÖRDAG / SATURDAY 3 AUG

FOTO BRIAN E BABARIK

14.00 SANKT KNUTS TORG

Vara här
Salieu Dibba – percussion, vocals  

Kirsti Øibakken Pedersen (DK) – 

piano, loop, keytar, vocals 

Sofi Hellborg – saxophone, tumpiano, 

vocals

Lätta ankar. Skaka loss. 
Gunga iväg med tre musiker  
i en luftbalong, lastad med korta 
berättelser som handlar om 
att vara trygg i sig själv (även 

när allting gungar) och mycket 
annat. Ballongen fyller vi med 
pop och jazz som får vibrera 
genom varma västafrikanska 
luftströmmar. 
Three musicians present  
an entertaining show for young 
children, mixing stories with  
pop and jazz.

14.00 STADSBIBLIOTEKET

Veckans djur i Parken med Gitte Pålsson

Gitte Pålsson – vocals  

Frank Madsen (Terrariet in Malmö) 

Plus band

Veckans djur i parken – för 
tionde året!  Vi bjuder på en 
spännande stund med levande 
djur, svängig och rolig musik. 
För hela familjen. Frank Madsen 
från Terrariet i Malmö visar djur 
och berättar om ormar, spindlar 
och krokodiler, till allsång av 

musikern och estradören Gitte 
Pålsson med medmusiker. 
A family show combining songs 
about creatures with the real 
thing from the Terrariet reptile 
collection. 

14.30 SOLHÄLLAN, LÖDERUP

Jojje Wadenius 

Jojje Wadenius – guitar 

Jojje Wadenius framför 
sina barnvisor med texter 
av Barbro Lindgren och 
Kenneth Gärdestad till eget 
gitarrackompanjemang. 
Föreställningen innehåller 
klassiker som “Mitt lilla 
barn”, “Min mask” och 
“Kalles klätterträd”.

På familjeföreställningen  
får ni gärna ta med filtar.
Swedish guitarist 
Jojje Wadenius plays his  
hugely popular compositions  
for children. 

13.00 SOLHÄLLEN, LÖDERUP

Oddjob “Jazzoo 2”
Jazz för barn med Oddjob. 
Jazzoo 2 är ett musikaliskt 
äventyr och bjuder på en 
svängig resa för hela familjen! 
Bandets musik interagerar med 
djurens värld och visualiseras 
av projicerade animationer. På 
familjeföreställningen får ni 
gärna ta med filtar.

Jazzoo is a fun multimedia 
production for the whole family 
presented by the Swedish jazz 
quintet Oddjob.

KONSERT VÄRD/CONCERT HOST
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FREDAG / FRIDAY 2 AUG

19.00 YSTADS TEATER

Fresu–Galliano–Lundgren “Mare Nostrum III”
Richard Galliano (FR) – accordion 

Paolo Fresu (IT) – trumpet, flügelhorn 

Jan Lundgren – piano

Sagolika klanger för dig ut 
i världen – dröm dig bort! Flyg 
till vackra dalar och floder som 
letar sig fram genom landskapet. 
Vandra i Dolomiterna eller se 
Capri från Castel dell’Ovo. 
Betrakta fyren på Svenska 
Högarna. Följ tidvattnet i 
Cherbourg. Associationerna 
flödar gränslöst när man lyssnar 
till Mare Nostrums tredje 
album, som kom ut i vintras. 
Ett mästerverk. Två gånger 
tidigare har gruppen varit med på 
jazzfestivalen. Här får vi lyssna 
till originalkompositioner av 
gruppens medlemmar med inslag 
av folkmusik och välkända toner 
av bland andra Michel Legrand, 

som gick bort i januari i år. 
Och kanske får vi en touche av 
förra årets osedvanligt heta 
försommar: albumet spelades in  
i slutet av maj 2018.
Richard Galliano, född 1950 
i Cannes, är en flitig gäst i 
Ystad och var med på den 
första festivalen 2010. Han 
influerades tidigt av trumpetaren 
Clifford Brown och utvecklade 
redan i tonåren en enastående 
teknik. Genom åren har han 
samarbetat med storheter som 
Juliette Gréco, Charles Aznavour, 
Ron Carter, Toots Thielemans, 
för att bara nämna några namn. 
Richard Galliano är också 
kompositör och ensembleledare. 
Paolo Fresu, född 1961 på 
Sardinien, är en spännande 
musiker med alldeles eget 
sound och ett suggestivt 

tonspråk. Hans skivproduktion 
är omfattande. Han har spelat 
flera gånger i Ystad, senast 
2018 med sin grupp Paolo Fresu 
Devil Quartet. Som professor 
ägnar Paolo Fresu mycket tid 
åt undervisning. Han är också 
kompositör.
Jan Lundgren, jazzfestivalens 
konstnärlige ledare, fortsätter 
oförtrutet sin odyssé i 
arkipelagen av musik knuten till 
improvisation. Hans samarbeten 
med körer, stråkensembler och 
blåsarensembler har skänkt oss 
starka musikupplevelser, liksom 
hans möten med solister i olika 
konstellationer och den egna 
gruppen, Jan Lundgren Trio.
It is 12 years since Sardinian 
trumpeter Paulo Fresu, French 
accordionist Richard Galliano and 
Swedish pianist Jan Lundgren 

formed their trio. “Mare Nostrum 
III” (2019) completes a trilogy of 
albums that reflect their shared 
love of melody. The album, which 
makes up the core of tonight’s 
concert, features four original 
compositions from each of the 
trio members plus favourite 
pieces such as “Love Theme 
from The Getaway” (Quincy 
Jones) and “The Windmills of 
Your Mind” (Michel Legrand).

FOTO STEVEN HABERL AND
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FREDAG / FRIDAY 2 AUG

23.00 YSTADS TEATER

Mozdzer–Danielsson–Fresco
Leszek Mozdzer (PL) – piano 

Lars Danielsson – bass  

Zohar Fresco (IL) – percussion 

”Musiken är som en dröm 
– lätt, dynamisk med inslag 
av fördjupad reflexion från tid 
till annan. På samma sätt som 
i ett vackert poem – fantasin 
bråkar inte med disciplin – 
visualiseringen skapas  
i takt med den intellektuella 
varseblivningen.” Så beskriver 
Mozdzer–Danielsson–
Fresco själva sitt verk. De 
tre musikerna, som inledde 
sitt samarbete 2004, är ett 
drömlag, individualister med 
sällsynt rytmisk och musikalisk 

samstämmighet. Lyssna gärna till 
”Spirit” från deras fjärde album 
”Polska”, som kom ut 2013 och 
försäljningsmässigt har renderat 
i dubbel platina.
Leszek Mozdzer, född 1971, 
är en förgrundsgestalt på 
den polska jazzscenen och 
internationellt aktad för sin 
enastående förmåga att 
kombinera den klassiska 
musikens estetik med jazzens 
öppenhet och driv. Hans anslag 
beskrivs som unikt. Han spelade 
på jazzfestivalen i Ystad 2010.
Lars Danielsson, som vi mött 
flera gånger i Ystad i lysande 
konserter, är född 1958. Ett 
oefterhärmligt sound antyder 

hans klassiska skolning. Han 
är en efterfrågad jazzbasist 
internationellt och har spelat 
med en lång rad världsartister 
såsom bröderna Brecker (Randy 
och Michael), John Scofield, 
Charles Lloyd och Jan Lundgren.
Zohar Fresco är en pionjär 
på tof miriam, den mer än 
tretusenåriga trumman med 
ursprung i Mellanöstern. Han 
är född i Israel, har rötter i 
Turkiet och är ättling till Tamburi 
Izhak Fresco, en berömd 
turkjudisk kompositör som levde 
på 1700–1800-talet. Zohar 
Fresco var engagerad i den 
israeliska världsmusikgruppen 
Bustan Abraham med 

såväl judiska som arabiska 
medlemmar.
This trio brings together an 
international dream team of 
leading jazz musicians. Polish 
pianist Leszek Mozdzer, who 
is known for blending classical 
music influences with jazz, 
performed at the first YSJF 
in 2010. Swedish bassist 
Lars Danielsson is a festival 
favourite who has played with 
star names such as John Scofield 
and Charles Lloyd. Israeli 
percussionist Zohar Fresco is  
a specialist in the tof miriam,  
an ancient frame drum from  
the Middle East.

OTO PRZEMEK KRZ AKIEWICZ
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Tisdag 30 juli / Tuesday July 30

16.00 St Östergatan ”Yazz Parade” with Funk Off Gratis/Free admission 4

Onsdag 31 juli / Wednesday July 31

11.00 Per Helsas gård Peter Asplund & XL Big Band 300 240 240 140 4

15.00 Bergsjöholms slott Funk Off “Open-Air Castle Concert” 300 150 240 240 150 75 50 5

18.00 Hos Morten Café Paul Strandberg Quartet "The Great 1920s" 225 180 110 5

20.00 Ystads Teater 4 Wheel Drive: 
Landgren-Wollny-Danielsson-Haffner

450 360 360 225 100 6

22.00 S:ta Maria kyrka Nils Landgren ”A fanfare from the church 
tower”

Gratis/Free admission 4

23.00 Ystads Teater ECM 50: Tord Gustavsen Trio  
"The Other Side"

325 260 260 160 100 7

Torsdag 1 augusti / Thursday August 1

09.00 Hos Morten Café Jazzfrukost/Jazz Breakfast:  
Ellen Bick Asmussen om Svend Asmussen

75 26

11.00 Per Helsas gård Hayati Kafe & Roger Berg Big Band 300 240 240 140 10

13.00 S:ta Maria kyrka ECM 50: Jakob Bro 
featuring Mikkelborg & Rossy "Returnings"

325 260 260 160 10

14.00 Sankt Knuts torg JazzKidz Vara här Gratis/Free admission 19

15.00 Hos Morten Café Mimi Terris 225 180 110 11

17.00 Ystads Teater Jan Lundgren Trio & Göteborg Wind 
Orchestra ”Jazz på svensk vis”

400 200 320 200 100 100 12

20.00 Ystads Teater "A Tribute to Svend Asmussen" 400 320 320 200 100 13

23.00 Ystads Teater Joey DeFrancesco Trio  
"In the Key of the Universe"

350 280 280 175 100 15

24.00 Marinan Jam session: David Forss Norberg Trio Gratis/Free admission 11

KONSERT / CONCERTS

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

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

0411-137 00 • bokning@hotellcontinental.se

Jazz, jazzkonst & jazzmat
20%
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Fredag 2 augusti / Friday August 2

09.00 Hos Morten Café Jazzfrukost/Jazz Breakfast: Sixten 
Nordström ”Jazzens inverkan på 
konstmusiken och tvärtom”

75 26

11.00 Per Helsas gård Ronnie Gardiner Septet 300 240 240 140 16

13.00 Ystad Saltsjöbad Cristina Branco 350 280 175 17

13.00 Ystads konstmuseum ECM 50: Maciej Obara Quartet 275 220 220 135 16

15.00 Hos Morten Café Magnanimus Trio "Jazz from Greece" 225 180 110 18

17.00 Ystads Teater "Peter och vargen" Family concert 200 100 160 100 50 100 18

17.00  Ystads konstmuseum ECM 50: Maciej Obara Quartet 275 220 220 135  16

19.00 Ystads Teater Fresu-Galliano-Lundgren ”Mare Nostrum III” 425 340 210 20

23.00 Ystads Teater Mozdzer-Danielsson-Fresco 375 300 300 185 21

24.00 Marinan Jam session: David Forss Norberg Trio Gratis/Free admission 11

Lördag 3 augusti / Saturday August 3

09.00 Hos Morten Café Jazzfrukost/Jazz Breakfast: Michael Tucker 
"ECM at 50"

75 26

11.00 Per Helsas gård Hannah Svensson Group 275 220 220 140 28

12.00 Ystads konstmuseum Nguyen Manh "Jazz from Vietnam" 200 160 160 100 30

13.00 Ystad Saltsjöbad Joyce Moreno "Brazilian Legend" 325 260 260 160 29

14.00 Stadsbiblioteket JazzKidz Veckans djur i parken  
med Gitte Pålsson

Gratis/Free admission 19

15.00 Hos Morten Café Soundscape Orchestra 225 180 110 30

15.00 Ystads konstmuseum Nguyen Manh "Jazz from Vietnam" 200 160 160 100 30

17.00 Solhällan Amanda Andréas, Isabella Lundgren, 
Amanda Ginsburg

375 300 185 31

17.00 Ystads Teater Lars Jansson Trio 275 220 135 31

20.00 Ystads Teater Benny Golson & Norrbotten Big Band 
"Legend in Jazz"

425 340 210 32

23.00 Ystads Teater Cæcilie Norby "Sisters in Jazz" 350 280 280 175 35

24.00 Marinan Jam session: David Forss Norberg Trio Gratis/Free admission 11
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Söndag 4 augusti / Sunday August 4 

09.00 Klosterkyrkan Nicole Johänntgen Gratis/Free admission 36

11.00 Ystad Saltsjöbad Rigmor Gustafsson "Come Home" 375 300 300 185 36

13.00 Hos Morten Café Storyville presents Zier Romme Trio  
and Sven Erik Lundeqvist Trio

225 180 110 37

13.00 Solhällan Oddjob "Jazzoo 2"  
Barnföreställning/music for children

130 130 130 19

14.30 Solhällan Jojje Wadenius  
Barnföreställning/music for children

130 130 130 19

14.00 Sövde amfiteater Jill Johnson, Anders Berglund  
& Monday Night Big Band

400 200 320 320 200 100 38

16.00 Ystad Saltsjöbad Ed Motta "Criterion of the Senses" 350 280 175 39

18.00 Ystads Teater Omar Sosa & NDR Bigband "Es:sensual" 375 300 185 40

18.00 Solhällan Oddjob + Jojje Wadenius & Cleo 375 300 185 37

21.00 Ystads Teater Charles Lloyd "Kindred Spirits" 425 340 340 210 41

KONSERT / CONCERTS

Biljetter:  
www.ystadjazz.se  
www.ystadsteater.se  
Ystad Visitor Center 0411–57 76 81 
samt Folk o Rock i Malmö.

Återstående biljetter kan 
köpas på respektive arena 
före konsert. Antalet platser 
är begränsat på flera scener, 
förköp rekommenderas. De flesta 
konserter är gratis för barn  
t o m 14 år i målsmans sällskap. 
På Ystads Teater krävs en 
barnbiljett för 100 kr. Ungdomar 
15–25 år erhåller ca 50 % rabatt 
på ordinarie biljettpris. Lustkort 
Innehavare får köpa max 2 
biljetter/konsert. Kortet uppvisas 
vid entrén. 

Jazzkort ger 20 % rabatt på 
en biljett till samtliga konserter. 
Kortet kostar 250 kr och skall 
uppvisas vid entrén. Kan köpas 
vid respektive konsert samt på 
Ystad Visitor Center och  
Ystads Teater.

Festivalpassen Golden Card 
och Blue Card är slutsålda.

Sparbanken Skånes kunder 
som betalar med Sparbanken 
Skånes betal- eller kreditkort 
erhåller 50 % rabatt på följande 
konserter: 31/7 15.00 Funk Off 
Open-Air Castle Concert, 1/8 
17.00 Jan Lundgren Trio och 
Göteborg Wind Orchestra, 2/8 
17.00 Peter och vargen samt 4/8 
14.00 Jill Johnson  
på Sövde Amfiteater.

Buy tickets via: 
www.ystadjazz.se  
www.ystadsteater.se  
Ystad Visitor Center  
+46 411-57 76 81  
and Folk o Rock in Malmö.

Remaining tickets are sold at 
each venue. Limited seating at 
many venues, buying tickets in 
advance is recommended. Most 
concerts are free to children up 
to 14-years old in the company of 
an adult. At Ystad Theatre a child 
ticket at 100 SEK is required. 
Youths (15-25 years-old) receive 
a 50 % discount on the standard 
ticket price.

Jazz Card gives you a 20 % 
discount on one ticket to every 
concert. Price: SEK 250. To be 
shown on entry. Available at 
each venue, Ystad Visitor Center 
and Ystad Theatre. 

The festival passes Golden 
Card and Blue Card are sold out.

Customers of Sparbanken 
Skåne who pay with a 
Sparbanken Skåne debit or 
credit card receive a 50 % 
discount for the following 
concerts: 31 July 15.00 Funk 
Off Open-Air Castle Concert, 1 
August 17.00 Jan Lundgren Trio 
och Göteborg Wind Orchestra, 
2 August 17.00 Peter och vargen 
and 4 August 14.00 Jill Johnson 
at the Sövde Amfiteater.



1 YSTADS TEATER

Sjömansgatan 13

Ystads Teater är en vacker 
nyklassicistisk byggnad, ritad 
av Ystads förste stadsarkitekt 
Peter Boisen och invigd 1894. 
Teatern reser sig majestätiskt intill 
de små gathusen på Skansgatan, 
mitt emot havet och Ystads Marina. 
Teatern har kvar sitt ursprungliga 
underscensmaskineri från 1800-talet. 
Till teaterns mest värdefulla 
inventarier hör en unik samling 
kulisser, vilka tillverkades i den 
legendariske teaterdekoratören  
Carl Ludvig Grabows ateljé i 
Stockholm.  Ystads Teater är 
jazzfestivalens huvudscen, med  
Jazz Café och Jazz Shop.  

400 numrerade sittplatser.

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

400 numbered seats.

 
2 YSTAD SALTSJÖBAD

Saltsjöbadsvägen 15

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

340 onumrerade sittplatser.

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

340 unnumbered seats.

 
7 KLOSTERKYRKAN

S:t Petri Kyrkoplan

Det äldsta medeltida klostret i 
Sverige finns i Ystad. Klosterkyrkan 
är en del av Klostret i Ystad, ett 
gråbrödrakloster från 1200-talet. 
Klostret består i dag av Klosterkyrkan 
och den östra klosterlängan, i vilken 
Ystads kulturhistoriska museum  
är inrymt.

200 onumerade sittplatser.

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

200 unnumbered seats.

 
8 YSTADS STADSBIBLIOTEK

Surbrunnsvägen 12

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

The town’s library has impressive 
collections focusing on Oscar Wilde, 
T E Lawrence, Aubrey Beardsley  
and Vaslav Nijinsky. The free  
festival concerts at Stadsbiblioteket 
are held indoors.

KONSERTPLATSER / VENUES 2019
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3 PER HELSAS GÅRD

Besökaregränd 1

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

250 onumrerade sittplaster.

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

250 unnumbered seats.

 
4 S:TA MARIA KYRKA

Stortorget

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

200 onumrerade sittplatser.

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

200 unnumbered seats.

 
5 HOS MORTEN CAFÉ

Gåsegränd 1

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

120 onumrerade sittplatser.

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

120 unnumbered seats.

 
6 YSTADS KONSTMUSEUM

Sankt Knuts torg

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

80 onumrerade sittplatser.

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

80 unnumbered seats.

 
9 MARINAN

Segelgatan 11

Restaurang Marinan Ystad i gäst-
hamnen är festivalens jam session-
spelplats! Det var väldigt populärt 
förra året – fullsatt tre kvällar i rad. 
Marinan – en restaurang med en 
mysig interiör och med möjligheten 
att njuta av maten i solen, så nära 
havet att man kan höra vågorna.

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

 
10 SOLHÄLLAN

Parkgatan 5, Löderup

I den anrika dansrotundan från 
början av 1900-talet, har Österlens 
ungdomar dansat och roat sig genom 
åren. Efter en tids törnrosa sömn,  
har Solhällan åter väckts till  
liv och blivit Folk å Rocks nya 
sommar scen. Jazzkonserten presen-
teras i samarbete med Folk å Rock.

250 sittplatser.

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

250 seats.

Ystad–Löderup 20 km.

 
11 BERGSJÖHOLMS SLOTT

Bergsjöholm ligger naturskönt 
vid västra infarten till Ystad. Det 
rosa slottet med storslagen utsikt 
över Östersjön byggdes 1849-50. 
Konserten äger rum utomhus  
i slottsparken. Infart från E65.  
Ta gärna med pläd och picknick!

This open-air concert venue in 
the grounds of Bergsjöholm Castle 
is located on a hill just outside Ystad 
with views over the Baltic Sea.

 
12 SÖVDE AMFITEATER

Sövde Amfiteater är en stor 
konsertplats utomhus med över 
1000 sittplatser. Flera av Sveriges 
mest populära artister har spelat 
här. Sövde ligger ca 25 km norr 
om Ystad. Den slingriga vägen till 
Sövde Amfiteater går genom ett 
vackert böljande landskap, så ta  
god tid på dig. 

This popular open-air concert 
venue, set in a natural amphitheatre, 
has hosted many of Sweden’s 
biggest stars over the years. Sövde is 
approximately 25 km north of Ystad.

KONSERTPLATSER / VENUES 2018
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JAZZ FRUKOSTAR / JAZZ BREAKFASTS 

1 AUGUST 09.00 HOS MORTEN CAFÉ

Ellen Bick Asmussen om Svend Asmussen 

Ellen Bick Asmussen, som är den danske 
violinvirtuosen Svend Asmussens änka, gör en 
tillbakablick på livet med denna jazzlegend. 
Svend Asmussen avled 2017, nästan 101 år gammal. 
Morgonens jazzfrukost ger en lysande introduktion 
till kvällens konsert på Ystads Teater med rubriken 
”A Tribute to Svend Asmussen”. 

Ellen Bick Asmussen, the widow of the 
violin virtuoso Svend Asmussen, looks back 
at life with the Danish jazz legend. This 
morning’s jazz breakfast is an excellent 
introduction for tonight’s “A Tribute to 
Svend Asmussen” concert at Ystads Teater.

2 AUGUST 09.00 HOS MORTEN CAFÉ

Sixten Nordström “Jazzens inverkan på konstmusik och tvärtom”

Sixten Nordström kan konsten att presentera 
musik. Han är välkänd för publiken i hela Norden 
som ledare  för tv-programmet “Kontrapunkt”, som 
han ledde mellan 1986 och 1998. I 25 år var han 
ledarutbildningschef vid Musikhögskolan i Malmö, 
i dag verkar han som föreläsare, konferencier 
vid konserter och ibland som pianist när han 
ackompanjerar sångare och instrumentalister. 

I Ystad kommer han att tala om jazzmusikens 
inflytande på konstmusiken och tvärtom, så det 
blir musik av bland andra Debussy, Sjostakovitj och 
Ravel samt, på jazzsidan, Gershwin och Ellington.
Sixten Nordström is well known as a presenter 
of music, especially on the popular TV programme 
“Kontrapunkt”. He will be talking about the 
influence of art music on jazz and vice versa.  
The presentation will be in Swedish.

3 AUGUST 09.00 HOS MORTEN CAFÉ

Michael Tucker “ECM at 50”

Michael Tucker, engelsk jazzkritiker och 
skribent på Jazz Journal, har bevakat YSJF under 
många år. Han är specialiserad på skivbolaget ECM 
och ska berätta om musiken utgiven av skivbolaget 
som grundades 1969 och 2019 firar femtio år av jazz 
och improvisation. Presentationen är på engelska.
The English jazz critic and writer has covered 
YSJF for Jazz Journal for many years. A specialist 
in the music of ECM, his book “Jan Garbarek: 

Deep Song” (Eastnote/University of Hull Press) 
was called ”the bible of Garbarek studies” by 
Norway’s NRK MusicMagazine. He organised the 
month-long festival ECM: Selected Signs at the 
University of Brighton in 1999, in celebration of the 
30th anniversary of the label. He wrote the essay 
’Northbound: ECM and the Idea of North’ for the 
definitive publication on ECM, Horizons Touched: 
The Music of ECM (Granta Books, 2007).

Alla våra sidor är på din sida

Allt om Ystad Sweden Jazzfestival

www.ystadsall
ehanda.se
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With pleasure!
www.fieldwood.se   -   info@fieldwood.se

Jubileumsutställning på 
Ystads konstmuseum: 

10 år med YSJF
Vernissage den 20 juli kl 14.00.
Utställningen pågår till den 18 augusti.

YSJF celebrates 10 years
photo exhibition at Ystads konstmuseum

The exhibition opens on 20 July 14.00
and ends on 18 August.

Öppettider /opening hours: 
www.ystad.se/kultur/ystads-konstmuseum/
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Ystad Trädgårdsstad 
– en grön stadsdel med klimatsmarta lösningar

0411-57 72 00       info@ystadbostäder.se       www.ystadbostader.se

LÖRDAG / SATURDAY 3 AUG

11.00  PER HELSAS GÅRD

Hannah Svensson Group
Hannah Svensson – vocals  

Ewan Svensson – guitar 

Matz Nilsson – bass  

Zoltan Czörsz Jr – drums 

Secret guest – piano

Gårdens grönska får 
välkommet ackompanjemang av 
Hannah Svensson och förnämliga 
medmusiker. Sångerskans egna 
kompositioner blandas med 
The Great American Songbook. 
Konserten bjuder på smakprov 
ur ett kommande album, ”Places 
and Dreams”. Hannah Svenssons 
mycket attraktiva ton ljuder 
individuellt och distinkt och är 
samtidigt en integrerad del i ett 
tätt och vältajmat ensemblespel.

Hannah Svensson är en 
kritikerrosad sångerska, 
låtskrivare och bildkonstnär. Hon 
har med fem skivalbum etablerat 
sig som en av Sveriges mest 
uppskattade jazzsångerskor. 
Hannah Svensson deltog senast i 
Ystad Sweden Jazz Festival 2017.
Ewan Svensson räknas till 
landets främsta jazzgitarrister. 
Han har spelat in tio album med 
egna grupper och merparten 
egna kompositioner. Han har 
spelat med Toots Thielemans, 
Clark Terry, Art Farmer, Putte 
Wickman och Monica Zetterlund 
med flera stora namn.
Matz Nilsson, framstående 
basist, är kapellmästare i 

och en av grundarna av den 
legendariska fusiongruppen 
Hawk on Flight. 
Zoltan Czörsz Jr presenteras 
med Jan Lundgren Trio (sidan 12).
Swedish singer, songwriter 
and artist Hannah Svensson 
has released five albums and 
this morning’s concert provides 
a sneak preview of her sixth, 
”Places and Dreams”, which will 
be released in October 2019.  
The album will feature her  
own new compositions and 
selections from the Great 
American Songbook.

Utrymme för tillväxt
– vi hjälper dig hitta lokalen för din verksamhet

0411-57 74 74               info@industrifastigheter@ystad.se               www.ystad.se/industrifastigheter
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LÖRDAG / SATURDAY 3 AUG

13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Joyce Moreno “Brazilian Legend”
Joyce Moreno (BR) – vocals 

Steen Rasmussen (DK) – piano 

Fredrik Damsgaard (DK) – bass 

Tutty Moreno (BR) – drums

Med Joyce Moreno och 
hennes ensemble förflyttas vi 
snabbt till Brasilien. Bossa nova 
och samba avlöser varandra. 
Med en makalös precision träffar 
sångerskan exakt i synkopen, 
och med en lätthet som svävar 
fritt för att ibland ta mark följer 
ensemblen och matchar sin 
strålande stjärna. Medryckande, 
omväxlande, trolskt och mystiskt 
– för dem som har lyckan att 
befinna sig i publiken väntar en 
sällsam upplevelse.

Joyce Moreno, också känd 
under artistnamnet Joyce, född 
1948 i Rio de Janeiro, är en 
världsartist med ett politiskt 
engagemang som feminist. 
Hon är sångerska, gitarrist och 
kompositör med en tämligen 
överväldigande produktion. 
I sin samling har hon fler än 
400 inspelade kompositioner 
tolkade av några av Brasiliens 
mest hyllade artister som 
Elis Regina och Sergio Mendes. 
Bland övriga artister återfinns 
Annie Lennox, David Sánchez 
och Gerry Mulligan. Hennes 
kompositioner har även använts 
i filmer som ”Spelaren” (The 
Player) av Robert Altman och 
”Legally Blonde” samt i en 

mängd teaterföreställningar 
och tv-program. I eget namn har 
Joyce gett ut närmare femtio 
album. 1997 gav hon ut en 
biografi om sin tidiga karriär. Hon 
anlitas också som gästlärare och 
har lett workshoppar i Danmark, 
Sverige, Finland och Japan med 
flera länder. Hon var ”artist in 
residence” på Musikhögskolan 
i Malmö 2016. I november 2018 
gav hon en bejublad konsert på 
Mejeriet i Lund. I samband med 
Lundabesöket intervjuades hon 
för radioprogrammet ”Klingan”  
i P2. Intervjun finns på SR Play.
Tutty Moreno, Joyces make, 
spelar trummor i den underbart 
samspelta ensemblen.

Brazilian singer, composer and 
instrumentalist Joyce Moreno 
has been channelling the spirit 
of samba and bossa nova 
throughout a musical career 
spanning over 50 years. 
The Brazilian pianist and 
songwriter, Antonio Carlos 
Jobim, describes her as:  
“… One of the greatest singers 
of all times!… As if it weren’t 
enough, Joyce is a great 
composer and plays ace guitar! 
What an amazing woman!”
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LÖRDAG / SATURDAY 3 AUG

12.00 & 15.00 YSTADS KONSTMUSEUM

Nguyen Manh  
”Jazz from Vietnam”

Nguyen Manh (VN) – piano

Nguyen Manh kommer 
från Vietnam men har stark 
anknytning till Sverige och 
Malmö. Konsertprogrammet 
bygger på fri improvisation med 
utgångspunkt i jazzstandards och 
med inspiration från hemlandet 
och Sverige. En spännande  
mix där asiatisk musiktradition  
möter jazzens tonspråk.
Nguyen Manh, född 
1985, är doktor i filosofi 
och musik vid Vietnams 
nationella musikakademi. 
Han tog magisterexamen på 
Musikhögskolan i Malmö 2009. 
I Malmö undervisades han av 

Håkan Rydin och Jan Lundgren. 
Nguyen Manh har turnerat  
i Frankrike, Sverige, Danmark, 
Japan, Hongkong och Singapore. 
Han leder nu institutionen för 
jazzmusik vid sitt gamla lärosäte 
i hemlandet.
Vietnamese pianist 
Nguyen Manh has strong links 
to Sweden, having studied at 
Malmo Music Academy under 
Håkan Rydin and Jan Lundgren. 
He has performed in countries 
such as France, Sweden, 
Denmark, Japan, Hong Kong 
and Singapore. Today’s concert 
will feature free improvisation, 
jazz standards and music from 
Sweden and Vietnam.

15.00 HOS MORTEN CAFÉ

Soundscape Orchestra
Thomas Wingren – electronica, 

percussion 

Anders Åstrand – vibraphone 

Joel Lyssarides – Rhodes, keyboards 

Peter Fredman – clarinet, sax, flute 

Calle Rasmusson – drums

En extraordinär 
musikupplevelse får man sig till 
livs under denna eftermiddag på 
gården. När orkestern släpper 
loss sitt starkt associationsrika 
tonspråk träffas såväl mänskliga 
åhörare som trädens blad och 
grenar av rytmen. Soundscape 
Orchestra har envist ägnat sig 
åt att sudda ut gränserna mellan 
elektronisk och akustisk musik. 
Kritikerkåren är enig om att 
nyligen utgivna debutalbumet 
”Nexus” är ett bevis på att musik 
som innehåller sequencerteknik 
och live looping kan vara levande 
och dynamisk. Dagens Nyheter 
gav skivan fyra stjärnor av fem 
och uppmärksammade den 
dessutom i sin serie Dagens 

skiva. Johannes Cornell skrev: 
“I mina öron lyckas Adam 
Forkelid, Thomas Wingren, 
CalleRasmusson, Anders Åstrand 
och Peter Fredman med skenbar 
anspråkslöshet knäcka en av de 
verkligt stora nötterna. Nämligen 
att inkorporera ny teknik och föra 
jazzen framåt – mitt bland folk.” 
Visst blir man nyfiken!
The Swedish quintet 
Soundscape Orchestra explores 
futuristic electronic jazz using 
new technology such as live 
looping techniques. The band 
has played together in a number 
of constellations since 2012 and 
their debut album “Nexus” (2018) 
was described by one reviewer 
as “A next generation version 
update on the Weather Report/
Miles Davis oeuvre.”

KONSERT VÄRD/CONCERT HOST
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17.00 SOLHÄLLAN, LÖDERUP

Amanda Andréas, Isabella Lundgren, 
Amanda Ginsburg

17.00 

Amanda Andréas – piano vocals 

Finn Björnulfson – percussion  

Jenny Kristoffersson – bass 

Erik Björksten – guitar 

David Andréas – drums 

18.30 

Isabella Lundgren – vocals  

Carl Bagge – piano 

Niklas Fernqvist – bass  

Daniel Fredriksson – drums 

20.00 

Amanda Ginsburg – vocals 

Filip Ekestubbe – piano 

Ludvig Eriksson – bass  

Ludwig Gustavsson – drums

En hel konsertkväll i tre 
delar med tre av Sveriges mest 
uppskattade vokalister, Amanda 
Andréas, Isabella Lundgren och 
Amanda Ginsburg.
Sedan debutsingeln ”Var är 
vi nu?” som släpptes förra året 
har Amanda Andréas prisats 
för sitt låtskrivande, men 
också för det engagemang som 
genomsyrar hennes tonsatta 
vardagsbetraktelser. Hennes 
debutalbum ”Som havet” 
släpptes tidigare i år. 
Isabella Lundgren, en av 
Sveriges främsta jazzsångerskor, 

har släppt tre kritikerrosade 
album i Sverige och fyra i 
Japan. Svenska Dagbladets 
musikrecensent Dan Backman 
konstaterade att Isabella 
Lundgren var ”bland det 
bästa som hänt den svenska 
jazzscenen”. 
Amanda Ginsburg, 
Grammisvinnaren tidigare i år  
i kategorin Årets jazz för “Jag 
har funderat på en sak” – hennes 
debutalbum, säger “Jag är 
fortfarande i sån chock över att 
jag fick ta emot en Grammis!  
Jag är otroligt glad. Alldeles 
varm i hjärtat är jag!”
An evening of music in three 
parts with three of Sweden’s 
leading jazz vocialists. Amanda 
Andréas is a rising star who 
gained glowing reviews for her 
debut album ”Som havet” (2019). 
Isabella Lundgren has released 
three albums in Sweden and four 
in Japan. Amanda Ginsburg won 
a Swedish Grammy Award earlier 
this year for her debut album 
“Jag har funderat på en sak”.

17.00 YSTADS TEATER

Lars Jansson Trio
Lars Jansson – piano 

Thomas Fonnesbæk (DK) – bass 

Paul Svanberg – drums

Formatet är till synes litet men 
konstnärligt stort. Pianotrion 
är ett koncentrat av lysande 
samspel och stort utrymme för 
vart och ett av instrumenten. 
Den fullödiga trion bjuder på Lars 
Janssons egna kompositioner 
varvade med The Great American 
Songbook. Det senaste albumet, 
”Just This”, gruppens sjunde, 
kom ut hösten 2018. ”Janssons 
musik är helt enkelt intelligent … 
briljant och självklar”, skrev Lira 
musikmagasin i sin recension 
som avslutades: ”Att Lars 
Jansson alltid omger sig med de 
bästa visste vi sedan tidigare.”
Lars Jansson, född 1951 
i Örebro, är utbildad vid 
Musikhögskolan i Göteborg. 
Han har spelat med bland andra 

Arild Andersen, Tolvan Big 
Band, Equinox, Ulf Wakenius 
och Cæcilie Norby. Han har en 
gästprofessur i Århus och har 
bland annat komponerat för 
kammarorkester, blåsarkvintett 
och storband. 
Thomas Fonnesbæk och 
Paul Svanberg (son till Lars 
Jansson) är båda väletablerade 
musiker med rika meriter och 
samarbeten. 
After 30 years with an 
established trio, Swedish jazz 
pianist and composer Lars 
Jansson decided to play with 
two younger musicians, his 
son, drummer Paul Svanberg 
and the Danish bassist Thomas 
Fonnesbæk. The band, which 
has released six albums, focuses 
on melodic improvisation with 
a repertoire drawn from Lars 
Jansson’s compositions and the 
Great American Songbook.

KONSERT VÄRD/CONCERT HOST
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LÖRDAG / SATURDAY 3 AUG

FOTO ANDERS ALM

20.00 YSTADS TEATER

Benny Golson & Norrbotten Big Band “Legend in Jazz”
Benny Golson (US) – tenor sax 

Norrbotten Big Band

Den legendariske amerikanske 
tenorsaxofonisten Benny Golson, 
årets hedersgäst har gjort 
avtryck i jazzhistorien. Han kom 
till Ystad Sweden Jazz Festival 
redan 2010 och presenterade då 
sin komposition ”I Remember 
Clifford”, tillägnad den 
amerikanske jazztrumpetaren 
Clifford Brown. En vacker ballad 
fick sin fond när Benny Golson 
vittnade om stunden då han 
nåddes av nyheten om  
Browns död. 
Nittioårige Benny Golson 
är förutom tenorsaxofonist 
i världsklass kompositör, 

arrangör, textförfattare och 
producent. Han har komponerat 
odödlig musik. ”Killer Joe”, 
”Stablemates”, ”Whisper Not”, 
”Blues March” är några av 300 
titlar. Under sin karriär, som 
spänner över sextio år, har han 
även gjort kompositioner och 
arrangemang för Count Basie, 
John Coltrane, Miles Davis, 
Sammy Davis Jr, Ella Fitzgerald, 
Dizzy Gillespie, Benny Goodman, 
Lionel Hampton, Quincy Jones, 
Anita O’Day, Oscar Peterson 
med flera. Benny Golson har 
undervisat universitetsstudenter 
vid flera lärosäten i USA.
Norrbotten Big Band är 
ett professionellt storband 
inom Norrbottensmusiken/

Region Norrbotten i Luleå. 
Orkestern har en lång tradition 
av artistsamarbeten och är känd 
för att våga tänja på gränserna. 
Konstnärlig ledare är Joakim 
Milder, saxofonist, kompositör 
och professor i improvisation vid 
Kungl Musikhögskolan.
American tenor saxophonist 
and composer, Benny Golson, 
who turns 90 this year, is a true 
jazz legend. He has played in the 
world famous bands of Benny 
Goodman, Dizzy Gillespie, Lionel 
Hampton, Earl Bostic and Art 
Blakey. Over the years, he has 
recorded over 30 albums and 
written over 300 compositions. 
He is the only living artist to 
have penned eight standards for 

the jazz repertoire: “Killer Joe”, 
“I Remember Clifford”, “Along 
Came Betty”, “Stablemates”, 
“Whisper Not”, “Blues March”, 
“Five Spot After Dark” and “Are 
You Real?” Benny Golson, who 
played at the first YSJF in 2010 
with the Antonio Ciacca Trio, is 
the Guest of Honour for YSJF 2019.
Norrbotten Big Band,  
a Swedish big band based  
in Luleå, are known for their 
innovative collaborations  
across different genres.
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3/7
Monicas 
vals
En hyllning till  
Monica Z.

10/7 
Nils 
Landgren 
Funk Unit

17/7
Miriam 
Aïda 
med band
David Bowies 
låtskatt

31/7 The Real Group

Förband: 
Måns Persson’s 
Petit Big Band

Förband:
Pipps Blue Six

Förband: 
Chico Lindvall Trio

Förband: 
The Flying Teapot & The Traveling Orchestra

www.jazzbrantevik.se
Musik under stjärnorna Brantevik

Musik under 
stjärnorna
i Brantevik

2019

30:e 
upplagan

Nöjet är på din sida
FLER ERBJUDANDEN PÅ LUSTKORTET.SE

Branteviks idrottsplats
Insläpp från kl. 17.00
Förband från kl. 18.00
Huvudkonsert: kl. 19.00
Biljettpriser: (Förköpsavgift kan förekomma) 
Ordinarie 300 Kr. Ungdom 13-17 år, 100 Kr.
Lustkortet (max 2st.) 250 Kr.  
Barn upp till 12 år fritt i vuxens sällskap
Fri parkering!
Vi tar kontanter, kort och Swish vid entrén

Säkra din biljett på förköp!
Via internet: www.eventim.se
Simrishamn: Bokvaruhuset Österlen
Brantevik: Hörnan På Brantevik

24/7 
Mats 
Ronander 

Gäst: Ola Magnell
Förband:  Jenny Blue  & Blues Allstars
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23.00 YSTADS TEATER

Cæcilie Norby “Sisters in Jazz”
Cæcilie Norby (DK) – vocals 

Anke Helfrich (DE) – piano 

Nicole Johänntgen (CH) – saxophone 

Hildegunn Øiseth (NO) – trumpet 

Lisa Wulff (DE) – bass 

Dorota Piotrowska (PL) – drums

Kvinnorna i jazzen hyllas  
i en musikalisk konstutställning 
av sällsynt bredd. I januari 
i år släppte sångerskan 
Cæcilie Norby sitt album 
”Sisters in Jazz”, där hon samlat 
medmusiker i en europeisk 
ensemble. Flera av musikerna 
är välkända för Ystadspubliken. 
Repertoaren är hämtad från 
kvinnliga kompositörer, till 

exempel Joni Mitchell och 
Nina Simone. Cæcilie Norby 
har själv bidragit. Somt är röj, 
somt är känsligt och poetiskt, 
och somt är tunggung i 
sexåttondelstakt. Cæcilie Norbys 
plastiska röst med enastående 
tonomfång har hittat en orkester 
att smälta samman med.
Cæcilie Norby har en 
imponerande karriär med nedslag 
inom klassisk musik, pop, 
rock och jazz. Sedan 90-talet 
har jazzen varit dominerande 
genre för henne. Våren 1995 
släpptes albumet ”Cæcilie 
Norby”, på vilket bland andra 
Chick Corea och Randy Brecker 

medverkade. Tillsammans med 
maken Lars Danielsson skrev 
hon 2012 musiken till ett nordiskt 
teaterprojekt – ”Bastard”. 
Cæcilie Norby har fått flera 
utmärkelser. Hon sjöng senast  
på jazzfestivalen i Ystad 2013.
Anke Helfrich är en av 
Tysklands ledande jazzpianister. 
Nicole Johänntgen har besökt 
Ystad flera gånger, bland annat 
med sitt projekt SOFIA 2017. 
Hildegunn Øiseth, född i Norge, 
har bland annat spelat i Bohuslän 
Big Band. Lisa Wulff har 
samarbetat med bland andra Nils 
Landgren och Wolfgang Haffner. 
Hon spelade med sin egen 

kvartett på jazzfestivalen 2017. 
Dorota Piotrowska är född i 
Polen och bosatt i New York.  
Alla är efterfrågade musiker  
som turnerar i hela världen.
Danish vocalist Cæcilie 
Norby is joined by some of 
the top instrumentalists on 
the international jazz scene to 
celebrate female songwriters. 
The concert will focus on the 
album “Sisters in Jazz” (2019), 
which features classic songs 
from Betty Carter, Joni Mitchell, 
Nina Simone, Bonnie Raitt and 
Abbey Lincoln alongside original 
compositions by Cæcilie Norby.

FOTO ISAK HOFFMEYER
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SÖNDAG / SUNDAY 4 AUG

09.00 KLOSTERKYRKAN 

Nicole Johänntgen
Nicole Johänntgen (DE/CH) – 

saxophone

En ensam saxofon. Nicole 
Johänntgen. I ett museum för 
bergshantering i tyska Velsen 
går hon i de gamla gruvgångarna 
och låter sin altsax ge eko. På en 
takterrass i schweiziska Zürich, 
under solen, spelar hon solot 
”Der Wellenritt” och beskriver 
det som ett samtal med fåglar. 
När hon kommer till Ystad låter 
hon saxofonen ge återklang 
under valven i Klosterkyrkan 
i en morgonkonsert på 
jazzfestivalens sista dag.  
En ensam saxofon. En musiker 
som på ett makalöst sätt 
kombinerar teknik med känsla 
och musikaliskt flöde. Nicole 
Johänntgen medverkar även i 
lördagens kvällskonsert ”Sisters 
in Jazz” med Cæcilie Norby.

Nicole Johänntgen arbetar 
över hela världen. Hon ger 
till exempel master classes 
i USA och ägnar sig åt det 
internationella projektet 
SOFIA – Support of Female 
Improvising Artists, som gästat 
jazzfestivalen i Ystad två gånger. 
An early morning solo concert 
in the atmospheric setting of 
Ystad Abbey by the German 
saxophonist, Nicole Johänntgen. 
She is also performing with 
Cæcilie Norby in the Saturday 
late night concert “Sisters in 
Jazz”. American saxophonist 
Dave Liebman said: “Nicole has 
something very special in her 
playing – a big and generous 
heart. She plays like her life 
depends on it and draws  
anyone within range into  
the center of her music.  
An exceptional energy!”

11.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Rigmor Gustafsson  
”Come Home”

Rigmor Gustafsson – vocals  

Jonas Östholm – piano 

Martin Höper – bass  

Chris Montgomery – drums

”Come Home” är en konsert 
präglad av kompositören 
Rigmor Gustafsson och 
hennes kreativa samarbeten 
med kolleger på jazz- och 
popscenen, Anders Mattsson, 
Lina Nyberg, Tomas Bäcklund, 
Anders Lundin och Caroline 
Cederlöf med Sofia Petterson. 
Albumet ”Come Home”, med 
nyskrivna kompositioner och 
nytolkningar av Tanita Tikaram, 
Joni Mitchell och Kate Bush, 
släpptes i mars. Mats Hallberg 
(Orkesterjournalen) skrev: 
”’Come Home’ är en fullträff som 
bör tilltala också anhängare av 
angränsande genrer.”
Rigmor Gustafsson, som 
är född i en musikalisk familj 
i Värmskog, Värmland, har 
en gedigen karriär som 

jazzsångerska och kompositör. 
Hon har utbildning från Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm 
och New School i New York. 
Hon är flerfaldigt prisbelönad, 
har gett ut fem album i eget 
namn och samarbetat med 
bland andra Nils Landgren, 
radio.string.quartet.vienna och 
Danska Radions storband. 
Jonas Östholm, Martin Höper 
och Chris Montgomery är mycket 
efterfrågade och etablerade 
jazzmusiker. 
This morning’s concert 
presents leading Swedish 
vocalist Rigmor Gustafsson and 
her quartet playing songs from 
the latest album “Come Home” 
(2019). The setlist features her 
own compositions as well as 
songs by female songwriters 
such as “Big Yellow Taxi” (Joni 
Mitchell), “Twist in my Sobriety” 
(Tanika Tikaram) and “Wuthering 
Heights” (Kate Bush).
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13.00–15.00 HOS MORTEN CAFÉ 

Storyville presents 
Zier Romme Trio  
& Sven Erik Lundeqvist Trio
Zier Romme (DK) – piano  

Anders Fjeldsted (DK) – bass  

Jeppe Gram (DK) – drums

Sven Erik Lundeqvist – piano  

Simon Petersson – bass  

Olle Dernevik – drums

I denna konsert möter publiken 
dels Zier Romme Trio, dels 
Sven Erik Lundeqvist Trio, två 
trior med förmåga att erbjuda 
en musikalisk upplevelse som 
är både njutbar och kittlande. 
Utöver hängiven, kraftfull swing 
bjuds nya vinklingar på genrer 
som ligger ett antal decennier 
tillbaka i tiden. Konserten ges 
i två delar om vardera femtio 
minuter med en tjugo minuter 
lång paus mellan seten.
Zier Romme brukar nämna 
Oscar Peterson som sin 
viktigaste inspirationskälla.  
På gruppens nya album ”Stories” 
levereras en frisk tolkning  
av musiken från 1960- och 
70-talen då en stor del av  
jazzen framfördes av trior  
och kvartetter. 
Medlemmarna i 
Malmöbaserade Sven Erik 
Lundeqvist Trio har studerat vid 
Musikhögskolan i staden. Äkta 

swing och improviserad musik är 
gruppens främsta inriktning och 
det senaste albumet heter ”First 
& Foremost”. Rötterna finns  
i jazztraditionen och bluesen 
med tillägg av modern prägel. 
Sven Erik Lundeqvist är också  
i år huspianist på jazzfestivalens 
jamsessions.
The Zier Romme Trio from 
Denmark and the Sven Erik 
Lundeqvist Trio from Sweden 
will be presenting music from 
their new albums on Storyville 
Records. There will be two 
50-minute sets with a 20-minute 
break in between.
On their new album “Stories”, 
the Zier Romme Trio present a 
fresh interpretation of the music 
of the 1960s and 1970s when 
jazz was swinging in trios  
and quartets. 
The Sven Erik Lundeqvist Trio 
have a passion for swinging, 
improvisational music rooted in 
the jazz tradition with a modern 
touch. Their new album is called 
“First & Foremost”.

18.00 SOLHÄLLAN, LÖDERUP

Oddjob, Jojje Wadenius & Cleo
18.00 

Oddjob 

Goran Kajfes – trumpet  

Per “Ruskträsk” Johansson – alto 

saxophone 

Daniel Karlsson – piano 

Peter Forss – bass  

Lars Skoglund – drums

20.00 

Jojje Wadenius & Cleo  

Georg “Jojje” Wadenius – guitar 

Jesper Nordenström – keyboards 

Lars “Larry” Danielsson – bass 

Per Lindvall – drums

Oddjob – ett av Sveriges största 
och mest hyllade jazzband – har 
nu gett ut tio album, vunnit tre 
Grammisar och fått pris för  
bästa barnalbum i Frankrike. 
Trumpetaren Goran Kajfeš 
leder även Goran Kajfeš 
Subtropic Arkestra som vi 
upplevt i Ystad. 
Georg ”Jojje” Wadenius har 
musikaliska meriter som få. 
Så är han också en musiker i 
världsklass som ständigt berör 
med sitt virtuosa gitarrspel och 
sin musikalitet. I denna konsert 
spelar han med sin grupp Cleo 

och bjuder på bandets egen 
kontrastrika blandning av funk 
och melodisk fusion, med några 
stänk jazz och blues, andra 
stämningar och influenser. 
Oddjob is one of Sweden’s 
most original, innovative and 
well-established jazz bands. 
Over the years they have dared 
to interpret everything from 
Swedish folk and Clint Eastwood 
film soundtracks to the music of 
cult band Weather Report. They 
have released 10 albums and 
won three Swedish Grammys. 
Swedish guitarist 
Georg “Jojje” Wadenius has 
toured with Blood Sweat 
and Tears, Roberta Flack, 
Luther Vandross, Simon and 
Garfunkel and Steely Dan.
Tonight he is appearing with 
his band Cleo presenting a mix 
of funk and melodic fusion with 
a touch of jazz, blues and other 
influences.
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14.00 SÖVDE AMFITEATER

Jill Johnson, Anders Berglund & Monday Night Big Band
Jill Johnson – vocals  

Anders Berglund – conductor  

Monday Night Big Band

På scen i Sövde: två 
musikprofiler i svenskt nöjesliv 
och storbandet Monday Night 
Big Band.
Sångerskan Jill Johnson, 
född 1973 i Ängelholm, blev 
redan som tolvåring vokalist 
i en countrygrupp. Det stora 
genombrottet kom 1998 då hon 
vann Melodifestivalen. Hon 
har gett ut flera album, hyllats 
för den populära tv-serien 
”Jills veranda”, där hon var 
programledare, och fått lysande 
recensioner för sin senaste 
show, ”That’s Life”. Jill Johnson 

är en magnifik scenartist och 
sångerska, hemma såväl  
i country som i jazz.
Anders Berglund är en 
av Sveriges mest kända 
musikprofiler. Han är arrangör, 
kompositör, dirigent, pianist 
och producent med en karriär 
som spänner från ”popidol” 
i Björn Skifs Blåblus/Blue 
Swede via Melodifestivaler, 
”Så ska det låta”, mängder 
av tv-program, krogshower, 
musikaler, till film- och 
teatermusik, skivproduktioner 
och otaliga dirigentuppdrag 
med Sveriges ledande orkestrar. 
Anders Berglund och Jill Johnson 
har samarbetat flera gånger 
i konsert- och turnésammanhang.

Monday Night Big Band 
(MNBB) bildades 1988 av 
jazzmusikern och kompositören 
Jörgen Nilsson som en hyllning 
till trumpetaren och arrangören 
Thad Jones. Bandmedlemmarna 
tillhör den yppersta eliten av 
professionella jazzmusiker 
i Skåne. MNBB har en 
konsertserie på Malmö Live 
Konserthus, där storbandet 
spelar med egna solister och 
med inbjudna gästsolister från 
Sverige och den internationella 
jazzscenen.
Jill Johnson, one of Sweden’s 
most popular vocalists, is 
perhaps best known as a pop 
and country singer, but she loves 
exploring other genres and at the 

Sövde Amphitheatre she will be 
interpreting her favourites from 
the Great American Songbook 
with the Monday Night Big Band 
conducted by Anders Berglund. 
Jill Johnson and Anders 
Berglund, a prominent figure in 
Swedish popular music, have 
collaborated on many concerts 
and tours in the past. The 
Monday Night Big Band, formed 
in 1988, features leading jazz 
musicians from the south  
of Sweden.

KONSERT VÄRD/CONCERT HOST
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SÖNDAG / SUNDAY 4 AUG

16.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Ed Motta ”Criterion of the Senses”
Ed Motta (BR) – Fender Rhodes/vocals 

Matti Klein (DE) – piano, keyboards 

Yoràn Vroom (NL) – drums 

Laurent Salzard (FR) – electric bass 

Arto Mäkelä (FI) – electric guitar

En förtrollande röst 
omgiven av funkiga rytmer 
i ett psykedeliskt, repetitivt 
tonspråk. Toner som lyfter och 
bär till havet utanför. Konsert 
eller trolleritrick? Det är bara 
att kapitulera för den intensiva, 
vackra och medryckande 
musiken.
”Criterion of the Senses”, 
med serieinspirerad, surrealistisk 
illustration på omslaget signerad 

konstnären Edna Lopes, är 
Ed Mottas trettonde album. 
Han säger själv om albumet: 
”Authenticity is an illusion.  
A pretty one, but still and all 
a product of our imagination. 
Only a select few things can be 
determined as ’real’, ultimately 
our personal perception 
determines what we believe 
to be authentic.” (”Äkthet är 
en illusion. En vacker sådan, 
men likväl en produkt av vår 
inbillningsförmåga. Bara några 
få utvalda ting kan sägas vara 
’verkliga’, I slutändan är det vår 
egen varseblivning som avgör 
vad vi uppfattar som äkta.”)

Eduardo ”Ed” Motta föddes 
1971 i Rio de Janeiro. Han gjorde 
sin musikaliska debut redan som 
15-åring med albumet ”Ed Motta 
& Conexão Japeri”, som snabbt 
blev en boogie-funkklassiker. 
Som ung intresserade han sig 
framför allt för rock och blues. 
Han blev snart rekryterad som 
vokalist till ett hårdrocksband. 
Med åren har han expanderat 
sitt musikaliska revir till soul, 
funk, jazz, klassisk rock, 
klassisk musik, blues och 
Broadwaymusik. Ed Motta har 
en hängiven publik över hela 
världen.

Brazilian musician Ed Motta 
incorporates a wealth of 
influences – jazz, rock funk and 
soul – in his music.  He recorded 
his debut boogie-funk album 
at the age of 15 in 1988. His 
thirteenth album “Criterion of 
the Senses.” (2018) provides  
the core of today’s concert. 
In recent years, Ed Motta has 
revitalised Adult Oriented Rock 
(AOR) also known as “yacht 
rock”. His album “AOR” (2013) 
was hailed as the “the best 
album Steely Dan never made”.
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18.00 YSTADS TEATER

Omar Sosa & NDR Bigband “Es:sensual”
Omar Sosa (CU/US) – piano 

NDR Bigband

Plats på scen för en sällsynt 
mångsidig och intressant 
artist, Omar Sosa, och ett 
kraftfullt storband som 
både matchar honom och 
tar plats på egna meriter. 
Konserten speglar det senaste 
samarbetet mellan Omar Sosa 
och Jaques Morelenbaum, 
albumet ”Es:sensual”. Det har 
rötter i Omar Sosas tidigare 
produktioner från tiden 1997–
2014. Här finns en mångfald 
musikaliska influenser utöver 
afrokubansk rytmtradition. 
Musiken rör sig från lyriskt och 
skört till nästan brutalt, som 
en bergochdalbana av intrikata 

rytmer och klanger. Det är 
spännande och välljudande med 
en precision som ett urverk.
Omar Sosa, född på Kuba 
1965, har förmågan att 
trollbinda en publik. Det vet 
alla som upplevde honom i 
Ystad 2013, på jazzfestivalens 
avslutningskonsert. ”Osannolikt 
hett”, skrev Sveriges Radio P2 
Live inför återutsändningen av 
konserten på Ystads teater! 
Omar Sosa studerade i Havanna 
redan som tonåring. Genom 
åren har han genomfört ett stort 
antal musikaliska projekt. Han 
arbetar regelbundet med musiker 
från alla kontinenter. Av hans 
tjugotvå album har fem blivit 
Grammynominerade.

NDR Bigband från 
Hamburg, under ledning av 
Jörg Achim Keller, hyllas ständigt 
för sina talangfulla musiker 
med solistkapacitet. Listan 
över samarbeten inkluderar 
Chet Baker, Lionel Hampton, 
Dave Holland, Abdullah Ibrahim, 
Bobby McFerrin, Pat Metheny, 
Joe Pass, Wayne Shorter och 
Nils Landgren.
Tonight’s concert presents 
music from “Es:sensual” (2018), 
an album that continues the 
collaboration of Cuban pianist 
and composer Omar Sosa and 
the NDR Bigband. The first 
album in the collaboration was 
“Ceremony” (2010).
The music of Omar Sosa, 
who played at YSJF in 2013, is 

rooted in Afro-Cuban spiritual 
and percussive traditions. 
“Es:sensual” is a selection 
of pieces from Omar Sosa’s 
albums that have been 
reinterpreted for the NDR Big 
Band by the Brazilian arranger 
Jaques Morelenbaum.  
The Hamburg-based NDR 
Bigband has worked with 
many of the big names in world 
jazz including Chet Baker, 
Lionel Hampton, Dave Holland, 
Abdullah Ibrahim, Al Jarreau, 
Bobby McFerrin, Pat Metheny 
and Wayne Shorter.
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21.00 YSTADS TEATER

Charles Lloyd “Kindred Spirits”
Charles Lloyd (US) – saxophone 

Julian Lage (US) – electric guitar 

Marvin Sewell (US) – guitar  

Reuben Rogers (US) – bass  

Eric Harland (US) – drums, percussion

Charles Lloyd är vid 81 års 
ålder i bästa musikaliska form. 
Lika hemtam i den lyriska 
balladen som i flyktig och 
oförutsägbar free form kan han 
med improviserad jazz som tema 
leverera alla möjliga variationer. 
Så har han heller aldrig slutat 
söka nya musikaliska uttryck, 
denne store musiker som står 
på scenen i jazzfestivalens 
finalkonsert. The New York 
Times hyllar den levande jazzen 
– och Charles Lloyd: ”Follow the 
career of Charles Lloyd and you 
see a map of great jazz across 

half a century. His shows, full 
of momentum and intuition, 
perfectly represent the idea 
that the best jazz needs to be 
experienced live.” (”Den som 
följer Charles Lloyds karriär 
får en karta över ett halvt 
sekels fantastisk jazz. Fyllda 
av energi och intuition är hans 
framträdanden det fulländade 
exemplet på att den bästa jazzen 
måste upplevas live.”)
Charles Lloyd föddes 1938 
i soulstaden Memphis, USA. 
Redan som tonåring spelade han 
med B B King. När han var arton 
år flyttade han till Los Angeles 
och University of Southern 
California (USC) för att studera 
klassisk musik. Dagar med 
Béla Bartók avlöstes av nätter 
på klubbar med jazzmusiker som 

Ornette Coleman, Charlie Haden 
och Eric Dolphy. 1964 blev Lloyd 
medlem i Cannonball Adderleys 
sextett och 1965 bildade 
han sitt eget band med Keith 
Jarrett, Jack DeJohnette och 
Cecil McBee. Bandet var mycket 
framgångsrikt. Jazzmagasinet 
Downbeat utsåg Charles Lloyd 
till ”Jazz Artist of the Year” 1967. 
Kvartetten for på omfattande 
världsturnéer. Under 1970-talet 
tog Charles Lloyd en jazzpaus 
då han bland annat arbetade 
med The Beach Boys. 1981 
stod han åter på jazzscenen, nu 
med den franske jazzpianisten 
Michel Petrucciani. Charles 
Lloyd har också haft samarbeten 
med Palle Danielsson och 
Bobo Stenson. Han spelade  
på jazzfestivalen i Ystad 2014.

“Follow the career of 
Charles Lloyd and you see a 
map of great jazz across half 
a century. His shows, full 
of momentum and intuition, 
perfectly represent the idea 
that the best jazz needs to be 
experienced live.” – The New 
York Times
At the age of 81, American 
saxophonist Charles Lloyd is 
still searching for new forms of 
musical expression. 
“I refer to myself as a sound-
searcher,” says Charles Lloyd. 
“The deeper I dive into the ocean 
of sound, the more I become 
aware that I need to dive down 
even deeper.”
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AMBASSADÖRER / AMBASSADORS 2019 

Marie och Gustav Mandelmann
De har vunnit våra hjärtan, 
lärt oss tänka ekologiskt och ta 
vara på det natur och djur ger 
under olika årstider. En verklig 
konst i improvisation.
De delar generöst med 
sig av sin kunskap i mycket 
uppskattade tv-program och 
vackert illustrerade kokböcker. 
Nyaste boken Mandelmanns 
söta har vi gottegrisar längtat 
efter! Mandelmanns gård 
Djupadal på Österlen har blivit 

ett ”universitet” för alla som 
vill lära sig mer om ren mat och 
hållbart liv. 
Som pricken över i har gården 
också producerat en av Sveriges 
unga jazzbasister!
Marie and Gustav 
Mandelmann live in Österlen 
and share their knowledge  
on sustainable living through 
their inspiring books and  
TV programmes.

Fredrik Lindström
Han blev känd som busringare i 
”Hassan” i P3 redan på 90-talet. 
Sedan dess har journalisten, 
författaren,  språkvetaren, 
regissören, programledaren 
och humoristen Fredrik 
Lindström gett oss mängder 
av kulturupplevelser  och 
folkbildning i radio, på tv och 
scener – som sommarpratare 
i P1, domare i ”På spåret”, 
medförfattare till ”c/o 
Segermyr” programledare i 
”Världens modernaste land”, 
”Värsta språket”, ”Svenska 
dialektmysterier” med flera 
program. Tillsammans med 
Henrik Schyffert har han skrivit 

och framträtt i de omåttligt 
populära humorshowerna ”Ljust 
& fräscht” och ”ÄGD – Vad kostar 
ett rikare liv?”. Fredrik Lindström 
har belönats med en lång rad 
utmärkelser och priser såsom 
Karamellodiktstipendiet, 
Tage Danielsson-priset, 
Stora journalistpriset.
Men vet ni om att han  
varit trummis i ett heavy  
metal-band också?
Fredrik Lindström is a 
philologist, author, programme 
presenter and comedian who 
came to fame in the radio 
programme “Hassan” in  
the 1990s.

Anne Swärd
Författaren Anne Swärd 
valdes in i Svenska Akademien 
den 28 mars i år och tar plats 
på stol nummer 13 vid den 
officiella ceremonin den 20 
december.  Hennes böcker har 
översatts till ett tjugotal språk 
– bland dem engelska, tyska, 
franska, ryska och persiska 
– och hennes senaste roman 
”Vera” har inte bara hyllats på 
kultursidorna utan också fått 
många läsare. För denna roman 
belönades hon också med 
Ystads Allehandas kulturpris 

2017. Anne Swärd bor nära 
Fyledalen norr om Ystad och 
har ett stort musikintresse, som 
grundlades under uppväxten då 
hon i flera år spelade klassisk 
gitarr. Favoritkonserten på 
jazzfestivalen – hittills – är 
fjolårets framträdande med 
Lizz Wright. 
Anne Swärd is a respected 
author who lives just north of 
Ystad. She is a newly appointed 
member of the Swedish 
Academy, taking chair no. 13.
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YAZZFESTIVALENS VÄNNER 2019 / YAZZ FESTIVAL FRIENDS 2019

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

A big thank you to all our Yazz Festival Friends who have contributed 
to the development of the festival! Your contributions are of great 
importance and an important sign of appreciation for all of us who 
work during the year to present a high-quality, international festival.

 1 Inga-Britt Henriksson Ystad
 2 Erland Lundin Ystad
 3 Astrid Banek Hamburg
 4 Ivo Banek Hamburg
 5 Tord Alfredsson Svedala
 6 Lennart Kjellander Ystad
 7 Dahn-Ola Olsson Ystad
 8 Staffan Björnberg Ystad
 9 Viveka Asplund Västerås
 10 Lennart Asplund Västerås
 11 Rigmor Gyllin Milstam Malmö
 12 Thomas Milstam Malmö
 13 Marianne Rylander Kalmar
 14 Owe Rylander Kalmar
 15 Andreas Rylander Kalmar
 16 Susanne Keyser Ystad
 17 Roland Keyser Ystad
 18 Lena Lantz Ystad
 19 Thomas Lantz Ystad
 20 Leif Holmer Jönköping
 21 Bibben Fagerström Sandared
 22 Lennart Persson Karlshamn
 23 Inger Nerman Täby
 24 Jan Backenroth Skövde

 25 Gunnel Backenroth Stockholm
 26 Gunilla Lilius Beddingestrand
 27 Lars Norén Beddingestrand
 28 Birgitta Ferlin Loftshammar
 29 Roland Ferlin Loftshammar
 30 Ove Lundgren Ronneby
 31 Henrik Plantin Ystad
 32 Mats Berntsson Karlshamn
 33 Rune Jalmsell Ystad
 34 Christina Giovanos Järfälla
 35 Benthe Zehler Ystad
 36 Edna Hinnerson Krageholm
 37 Bo Hinnerson Krageholm
 38 Helene Coene Bryssel
 39 Nils Magnus Lilja Bryssel
 40 Marie Johansson Abbekås
 41 Mats Johansson Abbekås
 42 Anselm Bladh Karlshamn
 43 Gunilla Lagergren Svarte
 44 Bo Lagergren Svarte
 45 Olof Arvidsson Ystad
 46 Monica Brandström Floda
 47 Anne Andersson Ystad
 48 Torvald Höjerback Lund

 49 Suzanne Wramnert Ystad
 50 Lars Wramnert Ystad
 51 Cecilia Höglund Nevsten Skanör
 52 Gunnar Nevsten Skanör
 53 Eva Evander Ystad
 54 Anders Evander Ystad
 55 Mattias Geigant Borås
 56 Hanna Olsson Ystad
 57 Sally Granqvist Ystad
 58 Ulrika Nielsen Ystad
 59 Ronny Nielsen Ystad
 60 Bärbel Westphal Växjö
 61 Roddy Nilsson Växjö
 62 Birgitta Cestrone Nyman Ystad
 63 Allan Waktmar Ystad
 64 John Bolger Greystone
 65 Elisabeth Markborn Djursholm
 66 Peter Markborn Djursholm
 67 Ann-Eva Rosander Helsingborg
 68 Anita Svensson Ystad
 69 Thomas Nyh Ystad
 70 Birgitta Halldén Åkersberg
 71 Jerker Halldén Åkersberg
 72 Bo Lönnerblad Svarte

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

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

Anne Lundberg
Programledaren och journalisten Anne 
Lundberg, som var jazzambassadör 2012, 
återvänder till vår stora glädje också i sommar 
till jazzfestivalen. Den folkkära programledaren 
har vunnit tv-priset Kristallen tre gånger. Anne 
Lundberg började sin karriär som samhällsjournalist 
och blev så småningom programledare  
i public service med känsla för folkbildning och 
människoöden. Hon har lett många populära 
program och serier och har varit programledare  
för ”Antikrundan” sedan 2001.

Under jazzfestivalen är Anne konferencier  
i Bergsjöholms slottspark och på ett antal  
konserter på Ystads Teater.
Anne Lundberg, the popular Swedish TV 
presenter has been a good friend of the festival 
over the years and was a YSJF ambassador in 2012. 
She will be the compere for the concert  
at Bergsjöholm Castle and several concerts  
at Ystads Teater. 

KONFERENCIER / COMPERE
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VÅRA STOLTA SPONSORER / OUR PROUD SPONSORS

Vi är mycket tacksamma för alla bidrag från våra sponsorer.  
Utan dessa skulle festivalen inte 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!

HUVUDSPONSOR/
GULD SPONSOR 
MAIN SPONSOR/
GOLD SPONSOR

Sparbanksstiftelsen  
Färs o Frosta

Sparbanken Skåne

Ystads Allehanda

Ystad Saltsjöbadd

SILVERSPONSOR 
SILVER SPONSOR

Ardy Strüwer

Exakta

Fieldwood Travel

Helsinkifrostbites

Lundgrens Bil

Michelsens Bil

Otto Olssons Bil

Radio Active

Ystad och Sövestadsbyg-
dens församling

Ystadbostäder

Ystad Hamn  Logistik

Ystad Industrifastigheter

BRONSSPONSOR 
BRONZE SPONSOR
Contentus

Folk o Rock

Hos Morten Café

ICA Kvantum

Jakobsson & Söderström

Restaurang Marinan

TB Printsolution

Ystad konstmuséum

Österlenbryggaren

YAZZ FESTIVALENS FÖRETAGSVÄN 
YAZZ FESTIVAL COMPANY FRIEND
Aye Studios

Björn Zitting Media och 
Teknik

C&L

Continental du Sud

Eloped

Krukmakaren i Ystad

Kåseberga Fisk

Länsförsäkringar i Ystad

MR Gourmet

PUA

Purus

Roslins cykel

Sydsegel

Thai Corner

Ultimate Sound & Music AB

Ystad i centrum

Ystads köpmannaförening

Ystad Visitor Center

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

Become a Yazz Festival Company Friend!
Companies can support the festival as Yazz Festival Company 
Friends for SEK 3 000 or services for an equivalent value.  
The company’s name is presented on ystadjazz.se and in connection 
with concerts at Ystads Teater. Special sponsor packages are 
available for our Gold, Silver and Bronze sponsors by agreement.  
For more info, email: thomas@ystadjazz.se and we will contact you.

Ardy Strüwer
Dubbeljubileum! När jazzfestivalen är inne på sin 
tionde upplaga firar Ardy Strüwer sina 80 år. Det är 
han som har gjort årets jazzbild, ”Piano Palette”.
Genom åren har han illustrerat artiklar om jazz  
i internationella medier.
En hälsning från Ardy Strüwer till 
Ystadspubliken: ”Det är en stor ära att kunna bidra 
till festivalen, som är en fantastisk livenjutning och 
happening.”

Ge ett bud på Ardy Strüwers originalmålning 
och besök utställningen på Gallery M1 på 
Continental du Sud under jazzveckan.
Artist Ardy Strüwer, who is 80 this year, has 
created YSJF’s tenth festival poster called “Piano 
Palette”. You can make a bid for the original 
artwork, and visit his exhibition at Gallery M1 at the 
Continental du Sud Hotel during jazz festival week.

FOTO IT TA JOHNSON

JAZZKONSTNÄR / JAZZ ARTIST 2019 

UTSTÄLLNING PÅ GALLERY M1 
Årets jazzkonstnär firar själv 80 år och ställer ut tillsammans 
med sin son Marcel Strüwer. Ardy har gjort årets konstverk, ”Piano 
Palette”, som ställs ut på Gallery M1 till den 31/7. Därefter finns 
originalet på Ystads Teater. Auktionen på ”Piano Palette” avslutas 
på Ystads Teater den 4/8 kl 20.00. Bud lämnas via ystadjazz.se.
Vernissage den 27/7. Utställningen pågår till den 6/8.

EXHIBITION AT GALLERY M1
Ardy Strüwer and his son Marcel Strüwer will be exhibiting at 
Gallery M1. The original of this year’s jazz painting “Piano Palette” 
can be seen at Gallery M1 until 31 July and then at Ystads Teater, 
where it will be auctioned on 4 August at 20.00. Place your bid at 
ystadjazz.se!
The exhibition opens on 27 July and ends on 6 August.

BIDRAGSGIVARE / DONORS 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse   •   Kulturrådet   •   Musik i Syd   •   Region Skåne   •   Ystads kommun   •   Yazzfestivalens vänner
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 ystadjazz.se

BENNY GOLSON 
GUEST OF HONOUR 

2019

CHARLES LLOYD

JOEY 
DEFRANCESCO

JILL JOHNSON

OMAR SOSA

CRISTINA 
BRANCO

ED MOTTA

JOYCE MORENO


