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VÄLKOMNA TILL / WELCOME TO YSTAD SWEDEN JAZZ FESTIVAL 2020!
Nu byter vi från ”lokal” till ”global”

We are now changing from “local” to “global”

Pandemin medför stora förändringar i samhället. Under
jazzfestivalen begränsas antalet åhörare till 50 personer i
konsertsalen. Vi har därför beslutat att livestreama huvuddelen
av konserterna. Paradoxalt nog kan därmed många fler njuta
av konserterna. Det vill säga att vi nu går från att ha varit en
internationell jazzfestival lokalt till att bli en internationell
jazzfestival globalt.
Ystad Sweden Jazz Festival har avverkat sitt första decennium,
och det är med stor tacksamhet vi ser tillbaka på tio fantastiska
år. Det har varit ett omfattande arbete och festivalen har ständigt
vuxit. När vi nu inleder vårt andra decennium återvänder vi till
ursprungstanken om ett mindre format och presenterar en
festival med en rimlig och attraktiv nivå för såväl publik som
artister och arrangör.
Musik i Syd och Ystad Sweden Jazz är överens om festivalens
stora betydelse för såväl kulturliv som näringsliv och vill fortsätta
erbjuda en jazzfestival som lockar världsstjärnor till Ystad och
uppfyller vår kära publiks förväntningar.
Festivalen kan leva vidare tack vare stort och betydelsefullt stöd
från Ystads kommun och dess bolag, Region Skåne och Kulturrådet.
Vi har på liknande sätt ett omfattande stöd från näringslivet i Ystad
och vill särskilt framhålla Ystads Allehanda, Sparbanken Skåne,
Ystad Saltsjöbad och Ystads församling.
Det finns en grupp människor som år efter år har stöttat och
stöttar festivalen genom medlemskap i Yazzfestivalens vänner.
Detta personliga ställningstagande påminner oss ständigt om
att det finns många människor som gillar och uppskattar våra
ansträngningar att göra ett bra arrangemang.
För att verksamheten ska flyta på bra behövs många händer,
och den lilla armé av volontärer som hängivet arbetar för
festivalens bästa är ovärderlig.
Ett stort tack till alla er som på olika sätt bidrar till att
jazzfestivalen kan leva vidare.
Tack, kära publik, för att ni är med oss och hyllar alla fina
artister och musiker.
Om du inte tillhör de lyckliga 50 som får följa festivalen live på
plats i Ystad hoppas vi att du njuter av festivalen på nätet. Stöd
festivalen genom att köpa ”virtuella” biljetter på ystadjazz.se.
Jazzfesten kan börja – VÄLKOMNA!

The pandemic has led to considerable changes in society. During
the jazz festival, the audience at each venue will be limited to
50 people. We have therefore decided to livestream most of the
concerts. Paradoxically, this means that many more people can enjoy
the concerts. So, from having been an international jazz festival
locally, we have now become an international jazz festival globally.
Ystad Sweden Jazz Festival has completed its first decade, and
it is with a great sense of gratitude that we look back on ten terrific
years. It has involved extensive work and the festival has constantly
expanded. Now, as we enter our second decade, we are returning to
the original concept of a smaller format and presenting a festival at
a reasonable and attractive level for our audience, the artists
and the arrangers.
Musik i Syd and Ystad Sweden Jazz are agreed on the festival’s
considerable importance for both cultural life and the business
community, and we want to continue to offer a jazz festival that
attracts world stars to Ystad and fulfils the expectations of our
wonderful audience.
The festival can live on due to the extensive and significant
support we receive from Ystads kommun and its companies,
Region Skåne and Kulturrådet. In a similar way, we benefit from the
substantial support of the business community and organisations
in Ystad and would particularly like to mention Ystads Allehanda,
Sparbanken Skåne, Ystad Saltsjöbad and Ystads församling.
There is a group of people who support the festival year after year
through their membership in Yazz Festival Friends. This personal
support constantly reminds us that there are a lot of people who
like and appreciate our efforts to present a good event.
Many helping hands are needed if the festival is to run smoothly,
and the assistance provided by our small army of volunteers, who
work devotedly for the good of the festival, is invaluable.
We would like to extend our thanks to all those who contribute
in some way to help the jazz festival live on.
And thank you to our audience for joining us to appreciate all
the fine artists and musicians.
If you are not among the lucky 50 following the festival live in
Ystad, we hope that you will enjoy the festival online. Support
the festival by buying “virtual” tickets at ystadjazz.se
Let the festival begin – WELCOME!

Susanne Rydén
VD/CEO
Musik i Syd

Thomas Lantz
Ordförande/President
Ystad Sweden Jazz

Jan Lundgren
Konstnärlig ledare/Artistic Director
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Jan Lundgren
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Itta Johnson
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Kjell Ulmfeldt
Petter Wickman
Ylva Zurowska

FESTIVALINFO / FESTIVAL INFO

Följ med våra livesända konserter
från Ystads Teater och Ystad Saltsjöbad.

Follow our livestreamed concerts
from Ystads Teater and Ystad Saltsjöbad.

Gå in på ystadjazz.se eller
musikisydchannel.se

Visit ystadjazz.se or
musikisydchannel.se

Biljetter
Det är möjligt för alla som följer
festivalen på nätet att stödja festivalen
genom att köpa virtuella biljetter på
ystadjazz.se för 50 kr, 250 kr, 400 kr
eller 600 kr. För 600 kr ingår årets art
poster av konstnär Karl Valve! Skickas
per post till den adress som uppges.

Tickets
All those following the festival
online can support the festival by
buying virtual tickets at ystadjazz.se
for 50, 250, 400 or 600 SEK. This year’s
art poster by Karl Valve is included in
the 600 SEK purchase! Sent by mail to
the specified address.

Det finns ett mycket begränsat
antal sittplatsbiljetter till konserterna.
Biljetter säljs på ystadjazz.se samt
ystadsteater.se

A very limited number of tickets will
be on sale for the live music experience
at the concert venues. Tickets are sold
via ystadjazz.se and at ystadsteater.se

Jazzfestivalen följer
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer beträffande
folksamlingar och social distansering.

The jazz festival follows the
recommendations of the Swedish
Public Health Agency regarding the size
of audiences and social distancing.

Ev. ändringar och snabb info:
Changes and breaking news:
Festivalens webb och sociala medier/
YSJF’s website and social media
Ystads Allehanda
Radio Active
YSTADappen

Tagga, dela och sprid
jazzglädje!
Tag, share and spread
the joy of jazz!
Facebook: Ystad Sweden Jazz Festival
Twitter: Ystad Jazz Festival @ystadjazz
Instagram: #ystadjazz
#ystadswedenjazz
www.ystadjazz.se

JazzShop
JazzShopen på Ystads Teater
är öppen 17.00 – 23.00.
Här finns t-shirts, jazzposters,
CD-skivor mm.
The JazzShop at Ystads Teater
is open 17.00 – 23.00.
For sale: T-shirts, art posters, CDs etc.

JazzCafé
JazzCaféet på Ystads Teater
är öppet 17.00 – 21.30
Njut av lättare rätter, smörgåsar,
kakor, kaffe, te, öl och vin.
The JazzCafé at Ystads Teater
is open 17.00 – 21.30
Enjoy light meals, sandw iches,
cakes, coffee, tea, beer and wine.
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TORSDAG 30 JULI / THURSDAY 30 JULY

FOTO M Å R T EN GUL L S T R A N D

13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Chico Lindvall “Debut”
Anders Chico Lindvall – guitar
Håkan Broström – alto sax
Jacob Karlzon – piano
Johnny Åman – bass
Paul Svanberg – drums
Debut är det knappast fråga
om när Anders Chico Lindvall
intar jazzscenen på Ystad
Saltsjöbad. Han har sedan
starten i Malmö på 1970-talet
en grundmurad position i
svenskt musikliv som ledande
jazz- och bluesgitarrist. En
briljant musiker med integritet
som så ofta förädlat andras
musik och varit musikkollega par
preference bjuder här på egna
kompositioner från eget album,
det första: ”Debut”.
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Chico Lindvall har bland annat
spelat med Tolvan Big Band, DR
Big Band och i Kabaréorkestern
med Mikael Wiehe. Han har
medverkat på flera studioalbum
och turnerat med storheter som
Michael Brecker, Dave Liebman,
Toots Thielemans, David
Sanborn och Van Morrison.
År 2018 tilldelades han
Jazz i Malmös Guldnålen för
”sinnlig smak, teknisk briljans
och kompromisslös attityd”.
På senare år har Chico Lindvall
framför allt spelat i mindre
format och ägnat sig åt egna
kompositioner. Albumet “Debut”
släpptes i januari 2019.
Chico Lindvall omger sig med
välkända namn på den svenska

jazzscenen: Håkan Broström
spelar i Norrbotten Big Band och
i egna konstellationer, pianisten
och kompositör Jacob Karlzon,
basisten Johnny Åman har
vunnit en kanadensisk Grammy
och Paul Svanberg på trummor
ingår i Lars Jansson Trio.
”Jazz, rock, fusion och blues
bor i Chico Lindvalls fingrar …”
– Alexander Agrell, Sydsvenskan
This concert offers the
chance to enjoy new music
by Chico Lindvall, who has
been one of Sweden’s major
jazz and blues guitarists for
almost 50 years.
He was for many years a
member of the Tolvan Big Band
and Danska Radions Big Band,

has been a sideman on dozens
of albums, and toured with
famous names such as Michael
Brecker, Dave Liebman, Toots
Thielemans, David Sanborn
and Van Morrison.
Chico Lindvall has returned
in recent years to smaller
band formats with a stronger
emphasis on his own
compositions. This new focus
resulted in his first solo album
“Debut” (2019), which will
form the basis of the setlist
for today’s concert.
“Jazz, rock, fusion and
blues live in Chico Lindvall’s
fingertips …”
– Alexander Agrell, Sydsvenskan

TORSDAG 30 JULI / THURSDAY 30 JULY

FOTO M A R KUS FÄG ER S T EN

FOTO H A R R I PA AVO L A IN EN

18.00 YSTADS TEATER

Scott Hamilton/Jan Lundgren Quartet feat. Ulf Wakenius
Scott Hamilton (US) – tenor sax
Ulf Wakenius – guitar
Jan Lundgren – piano
Hans Backenroth – bass
Kristian Leth (DK) – drums
Kvällens konsert vilar på ett
enkelt och vinnande koncept:
bra musik framförd av musiker i
världsklass. Tenorsaxofonisten
Scott Hamilton, pianisten
Jan Lundgren, basisten Hans
Backenroth och trumslagaren
Kristian Leth framför vackra
melodier i jazzton från Sverige
och Danmark tillsammans med
jazzgitarristen Ulf Wakenius.
Musiken är i huvudsak
hämtad från två album med
kvartetten, inspelade med sex
års mellanrum:

”Swedish Ballads and More”
(2013), det första samarbetet
mellan Scott Hamilton och Jan
Lundgren, och ”Danish Ballads
and more” (2019).
På det senare finns
”Montmartre Blues”, som för oss
tillbaka till slutet av 1950-talet
och 1960-talet, en tid då många
stora jazzmusiker från USA
bodde i Köpenhamn, till exempel
Stan Getz och Oscar Pettiford.
Montmartre Blues användes
som signaturmelodi i många
radioutsändningar från den
berömda jazzklubben
Jazzhus Montmartre Club,
där Jan Lundgren i dag är
konstnärlig ledare.
I gruppen finns starka
kopplingar till jazzhistorien.

Scott Hamilton inledde sin
karriär som saxofonist i Benny
Goodman Orchestra på
1970-talet och Ulf Wakenius
spelade i många år med
pianisten Oscar Peterson och
Danmarks berömde basist NielsHenning Ørsted Pedersen.
There is a simple and highly
attractive formula for this
concert – great melodies played
by world-class musicians.
American tenor saxophonist
Scott Hamilton, Swedish pianist
Jan Lundgren, Swedish bassist
Hans Backenroth and Danish
drummer Kristian Leth are joined
by acclaimed jazz guitarist Ulf
Wakenius for an early evening
performance of beautiful songs
from Sweden and Denmark.

This concert will mainly
feature music from two albums
by the quartet – “Swedish
Ballads and More” (2013)
and “Danish Ballads and
More” (2019). The first album
celebrated the fusion of
traditional Swedish folk music
and Swedish jazz, whereas
the second revives many
lost treasures from Danish
popular music.
This is a group with strong
links to jazz history. Scott
Hamilton began his career as
a saxophonist in the Benny
Goodman Orchestra in the 1970s
and Ulf Wakenius performed for
many years with Oscar Peterson
and the famous Danish bassist
Niels-Henning Ørsted Pedersen.
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TORSDAG 30 JULI / THURSDAY 30 JULY

FOTO C H R I S T ER M Ä NN I KUS

FOTO T IN A A X EL S SO N

FOTO M I K I A N AG R IUS

FOTO P ER K R I S T I A N S EN

21.30 YSTADS TEATER

Joakim Milder, Per ”Texas” Johansson,
Fredrik Ljungkvist & Mathias Landæus Trio
Joakim Milder – saxophone
Per ”Texas” Johansson –
saxophone
Fredrik Ljungkvist – saxophone
Mathias Landæus – piano
Johnny Åman – bass
Cornelia Nilsson – drums
Årets upplaga av Ystad
Sweden Jazz Festival bjuder på
flera fascinerande musikaliska
samarbeten i konstellationer
som skapats för jazzfestivalen.
De är därmed unika. Denna
kvällskonsert på Ystads Teater
är ett möte mellan tre eminenta
saxofonister och en innovativ
pianotrio.
Saxofonisten Joakim Milder
släppte sitt första album 1988.
Han har sedan dess haft en
lysande karriär som musiker,
kompositör och pedagog.
Joakim Milder är professor i
improvisation och ensemble
vid Kungliga Musikhögskolan
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i Stockholm och konstnärlig
ledare för Norrbotten Big Band.
Per ”Texas” Johansson
förekom flitigt på 1990-talets
svenska jazzscen, men valde
därefter att ta en paus och lägga
saxofonen åt sidan. Pausen
utvecklades till en karriär inom
sjukvården; han utbildade sig
till anestesisjuksköterska och
var verksam i denna roll ända
till 2014. Därefter återvände Per
”Texas” Johansson till musiken.
Förra året släpptes hans senaste
album, ”Stråk på himlen och
stora hus”.
Fredrik Ljungkvist är
saxofonist och klarinettist.
Hans rika och mångfasetterade
karriär spänner över 25 år. Han
har gett ut flera album med egna
grupper. Det senaste, ”Atlantis”
(2019) med Fredrik Ljungkvist
Trio, var en hyllning till framlidne
Roland Keijser, saxofonist med

stort inflytande i jazzvärlden och
Fredrik Ljungkvists mentor.
Mathias Landæus Trio består
av pianisten Mathias Landæus,
välkänd för sina samarbeten av
imponerande konstnärlig bredd.
Han har gett ut över femton
album. Trion får influenser
från flera håll och nämner
till exempel Jan Johansson,
Thelonious Monk, Keith Jarrett,
Per Henrik Wallin, Paul Bley,
dub, electronica, punk och indisk
musik. Det senaste albumet,
”Bön för världen” (2018), är
ett möte med poeten Daniel
Boyacioglu där jazz blandas med
poesi och rap.
YSJF 2020 features a number
of fascinating, specially
commissioned musical
constellations and this intriguing
line-up matches an innovative
trio with three outstanding
saxophonists for a unique

musical experience at
Ystads Teater.
Joakim Milder is professor of
Improvisation and Ensemble at
the Royal College of Music in
Stockholm and Artistic Director
of the Norrbotten Big Band.
Per “Texas” Johansson left
the music scene to train and
work as a nurse anesthetist,
before returning in 2014. His
latest album is “Stråk på himlen
och stora hus” (2019).
Fredrik Ljungkvist has
released a number of albums
as bandleader. The most recent
was “Atlantis” (2019) with his
own trio.
Adding to the interesting
mix is the Mathias Landæus
Trio, which lists among their
influences Jan Johansson,
Thelonius Monk, Keith Jarrett,
Paul Bley, dub, electronica,
punk and Indian music.

FREDAG 31 JULI / FRIDAY 31 JULY
FOTO JO H N B EN DT S EN

FOTO P I ER R E EK M A N

FOTO SO FI E B A R FO ED

FOTO S T EP H EN FR EI H EI T

13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Sisters of Jazz
Anna Pauline – vocals
Pernille Bévort (DK) – saxophone
Lis Wessberg (DK) – trumpet
Kathrine Windfeld (DK) – piano
Ida Hvid (DK) – bass
Benita Haastrup – drums
Sångerskan Anna Paulines
band Sisters of Jazz hyllar den
dolda kvinnokraften i jazzen,
kvinnor som i text, musik och
arrangemang har gett oss
älskade och ofta spelade
jazzstandards men som själva
blivit bortglömda.
Marian McPartland, Mary Lou
Williams, Irene Higginbotham,
Nancy Hamilton, Kay Swift,
Dorothy Fields och Ann Ronell
hamnar genom sina nutida
systrar åter i ljuset. Många av
dem var viktiga trendsättare
som banade väg för manliga

jazzgiganter som Miles Davis
och Dizzy Gillespie.
Sisters of Jazz består av
etablerade kvinnliga jazzmusiker
från Danmark och Sverige och
började som ett konsertprojekt
till internationella kvinnodagen
2014. Sångaren, kompositören
och textförfattaren Anna
Pauline fick i uppdrag att sätta
samman en ensemble bestående
av kvinnliga musiker.
Redan i tidiga år inspirerades
Anna Pauline av sångerskor som
Ella Fitzgerald, Anita O’Day,
Peggy Lee och Doris Day. En
annan inspirationskälla var
kvinnliga singer-songwriters
som Joni Mitchell och Emmylou
Harris. Uppväxten i en dansksvensk musikerfamilj gav henne
tidigt tillgång till såväl jazz som
danska sånger.

Sedan starten 2014 har
Sisters of Jazz turnerat i
Sverige, Danmark och Tyskland
med konceptet ”All About the
Ladies”. När de nu kommer till
Ystad medverkar den danska
pianisten Kathrine Windfeld,
som gästade jazzfestivalen
2016 med sitt storband.
Sisters of Jazz har en bred
repertoar som sträcker sig från
swing och bebop via modernare
jazz till nya kompositioner och
arrangemang, några av dem
signerade Anna Pauline.
Anna Pauline’s band Sisters
of Jazz celebrates the work of
the hidden and often forgotten
women within jazz whose lyrics,
music and arrangements gave
us some of the most loved and
played jazz standards. The band
brings names such as Marian

McPartland, Mary Lou Williams,
Irene Higginbotham, Nancy
Hamilton, Kay Swift, Dorothy
Fields and Ann Ronell back into
the spotlight.
Singer, composer and lyricist
Anna Pauline was commissioned
as a bandleader to put together
a female group for a concert
on International Women’s Day
2014. The successful concert
led to the current Sisters of
Jazz, a band that features
established female musicians
from Denmark and Sweden.
The band’s broad repertoire
covers everything from swing
and bebop to more modern
jazz and original compositions
including music written and
arranged by Anna Pauline.
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FREDAG 31 JULI / FRIDAY 31 JULY

FOTO M I K A EL S I L K EB ERG

18.00 YSTADS TEATER

Fredrik Lindborg Trio with string quartet
“Spirit of Swedish Jazz – Music of Lars Gullin”
Fredrik Lindborg – saxophone
Martin Sjöstedt – bass
Daniel Fredriksson – drums
Daniel Migdal – violin
Henrik Naimark Meyers – violin
Ylva-Li Zilliacus – viola
Amalie Stalheim – cello
Barytonsaxofonisten och
kompositören Lars Gullin
(1928–1976) hör till den
svenska jazzens giganter.
Hans kompositioner bär starka
influenser av såväl klassisk
musik som svensk folkmusik. När
Fredrik Lindborg med sin saxofon
tolkar Gullin tillsammans med
två violiner, viola, cello, bas
och trummor får dessa element
en framträdande plats och
accentuerar rytmen och glädjen
i musiken.
Fredrik Lindborg, född 1979,
började spela saxofon vid nio års
ålder och bestämde sig redan
som barn för att bli jazzmusiker.
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Med en pappa som älskade
att lyssna på Charlie Parker,
Billie Holiday, Sonny Rollins
och många andra amerikanska
jazzstjärnor fanns onekligen
underlag för beslutet!
Bland de många priser han
har tilldelats under sin karriär
återfinns det prestigefyllda
stipendiet Dompans Guldsax
till Arne Domnérus minne,
som han fick 2012. I filmen
”Monica Z”, som släpptes året
därpå, spelar för övrigt Fredrik
Lindborg rollen som den svenske
saxofongiganten.
Under sin karriär har Fredrik
Lindborg ägnat sig åt jazz i
olika genrer, från den tidiga
swingen till modern jazz.
Han har bildat flera grupper,
däribland Stockholm Swing All
Stars, en framgångsrik kvartett
och en Sonny Rollins-inspirerad
trio, LSD. Tidigare i år gav
han ut albumet ”A Swedish

Portrait”, där Fredrik Lindborgs
trio och kvällens stråkkvartett
framför Gullinmusik. Albumet
innehåller fjorton av Lars
Gullins kompositioner, däribland
den kanske mest kända,
”Danny’s Dream”.
Såväl konserter som
album har fått lysande
recensioner. ”Maximalt
lyckad Gullin-konsert”, löd
rubriken till Alexander Agrells
konsertrecension i Sydsvenskan
och Jan-Erik Holmberg i
finländska Hufvudstadsbladet
kallar albumet ”en fräsch
hyllning” under rubriken
”Mästerligt porträtt på
svensk jazzlegend”.
Baritone saxophonist Lars
Gullin (1928-1976) was one
of the giants of Swedish jazz.
Classical music and Swedish
folk music were strong
influences on his compositions.
These elements are

strengthened in Fredrik
Lindborg’s distinctive approach
to Lars Gullin’s music, which
brings out the swing and joy
of the songs through a septet
consisting of saxophone,
two violins, viola, cello,
bass and drums.
Earlier this year, the sevenpiece ensemble released the
album “A Swedish Portrait”
(2020), which features 14 of
Lars Gullin’s songs including
perhaps the most well-known,
“Danny’s Dream”.
The septet has received
glowing reviews for their live
tribute to Lars Gullin. The
Swedish daily newspaper,
Sydsvenskan, called their
performance a “maximally
successful Gullin concert”,
while the Finnish newspaper
Huvudstadsbladet described the
evening as “a masterly portrait
of a Swedish jazz legend”.

FREDAG 31 JULI / FRIDAY 31 JULY

FOTO M A R KUS FÄG ER S T EN

FOTO H R EINN GUD L AUGS SON

been 100 years this year, wrote
jazz classics such as “Scrapple
from the Apple”, “Yardbird
Suite” and “Anthropology”, and,
with Dizzy Gillespie, invented
the musical style bebop.
Tonight’s outstanding line-up
includes three sax players:
tenor saxophonist Karl-Marin
Almqvist, alto saxophonist
Amanda Sedgwick and the
young Danish alto saxophonist,
Oilly Wallace.
Trumpeter Anders
Bergcrantz has performed and
recorded with many big names
in international jazz such as
Dave Liebman, Billy Harper and
McCoy Tyner.
Vivian Buczek, one of
Sweden’s leading vocalists,
has released six albums. The
latest “Ella Lives” (2017),
featured songs made famous
by Ella Fitzgerald.

FOTO C H R I S T ER M Ä NN I KUS

FOTO S T EP H EN FR EI H EI T

FOTO N A D JA H A L L S T RÖ M

FOTO JO H A N P ER S SO N

FOTO M I K A EL B JÖ R K

jazzen, som Dave Liebman, Billy
Harper och McCoy Tyner.
Vivian Buczek är en av
Sveriges ledande vokalister.
Hon har gett ut sex album.
Det senaste, ”Ella Lives”
(2017), ägnas sånger som blivit
kända genom Ella Fitzgeralds
inspelningar.
Ensemblens imponerande
rytmsektion består av pianisten
Jacob Christoffersen och
basisten Thomas Fonnesbæk
från Danmark samt trumslagaren
Zoltan Csörsz, som regelbundet
medverkar på jazzfestivalen
i Ystad.
This concert features a new
constellation of leading Swedish
jazz stars brought together
especially by YSJF to celebrate
jazz legend Charlie Parker.
The American alto and tenor
saxophonist Charlie Parker
(1920-1955), who would have

21.30 YSTADS TEATER

Charlie Parker 100 Years
Karl-Martin Almqvist – saxophone
Amanda Sedgwick – saxophone
Anders Bergcrantz – trumpet
Oilly Wallace (DK) – saxophone
Vivian Buczek – vocals
Jacob Christoffersen (DK) – piano
Thomas Fonnesbæk (DK) – bass
Zoltan Csörsz – drums
I år är det hundra år sedan
den legendariske alt- och
tenorsaxofonisten Charlie
Parker föddes. Under sin relativt
korta karriär skulle han komma
att förnya jazzen och skriva
jazzklassiker som ”Scrapple
from the Apple”, ”Yardbird
Suite”, ”Billie’s Bounce” och
”Anthropology”. Tillsammans
med Dizzy Gillespie utvecklade
han bebopen. Charlie Parker
dog 1955, 34 år gammal.
Jazzfestivalen har bjudit in
ledande svenska och danska
jazzmusiker till en exklusiv
hyllningskonsert. På scen denna

afton: Charlie Parkers odödliga
musik i framförande av en
stjärnensemble:
Tenorsaxofonisten
Karl‑Martin Almqvist har
studerat musik i New York.
Han har i många år spelat med
Norrbotten Big Band och danska
radions storband, DR Big Band.
Altsaxofonisten
Amanda Sedgwick, med
bas i Stockholm, har varit ett
framträdande namn på den
svenska jazzscenen i över
tjugo år.
Altsaxofonisten Oilly Wallace,
24 år, är redan ett stort namn
i danska jazzkretsar. Han
betraktar Charlie Parker som
en av sina främsta musikaliska
influenser.
Trumpetaren Anders
Bergcrantz har framträtt och
gjort inspelningar med flera
internationella storheter inom
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13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Elisabeth Melander JazzAppear
Elisabeth Melander – vocals
Fredrik Davidsson – trumpet
Inge Peterson Lindbäck - saxophone
Håkan Rydin – piano
Göran Schelin – bass
Lars Beijbom – drums
”Själfullhet, värme och
känsla tillsammans med
unik improvisationskonst”
är Elisabeth Melanders
programförklaring för
gruppen Elisabeth Melander
JazzAppear, där den ledande
sångerskan samarbetar med
några av Sveriges främsta
jazzinstrumentalister.
Under en lång karriär har
Elisabeth Melander sjungit med
såväl mindre konstellationer
som storband och framträtt
på de förnämsta jazzscenerna
och musikfestivalerna i landet.
Sångerskan från Boden är också
en mycket erfaren pedagog

10

– och en pionjär inom högre
musikutbildning. Hon skapade
landets första sångutbildning
med inriktning på jazz och rock,
anställd av Musikhögskolan
i Malmö. I dag är hon
universitetslektor vid akademin
och undervisar i sång, ensemble,
improvisation och sångmetodik.
I JazzAppear finns samlad
erfarenhet av imponerande
mått. Pianisten Håkan Rydin
har spelat med storheter som
Thad Jones, David Liebman
och Arne Domnérus. Inge
Petersson Lindbäck har varit
tenorsaxofonist i Tolvan Big
Band sedan 1987. Trumpetaren
Fredrik Davidsson, frilans
sedan 1982, har turnerat över
hela världen. Göran Schelin,
vars karriär också sträcker sig
över trettio år, är en mycket
efterfrågad basist, kompositör
och bandledare. Trumprofilen

Lars Beijbom, slutligen, med
det egna bandet Orchestra Six,
har bland annat arbetat med
sångerskan Dionne Warwick.
Elisabeth Melanders senaste
album, ”Reflections of a Voice”,
kom 2017 och fick ett varmt
mottagande.
”Det här är Elisabeth
Melanders första skiva på
några år, en skiva med massor
av nyanser och energi, flera
olika infallsvinklar samt ett
spännande och omväxlande
låtval, både vad gäller
originalsånger och inlånade
jazzstandards av bl a Chick
Corea och Blossom Dearie.”
– Stig Linderoth
This concert features leading
Swedish vocalist Elisabeth
Melander supported by some of
Sweden’s best jazz musicians in
her band JazzAppear.

Elisabeth Melander has
appeared with groups or big
bands at most of Sweden’s
top jazz venues and festivals.
As well as being a performer,
she is a lecturer at the Malmö
Academy of Music in subjects
such as singing, ensemble and
improvisation, and established
the first singing course in
Sweden in the jazz and
rock genre.
Her soulful vocal elegance
can be heard on the wellreceived album “Reflections of
a Voice” (2017).
“An album with plenty of
nuances and energy, several
different approaches and
an excitingly diverse choice
of songs, from original
compositions to covers of jazz
standards by, among others,
Chick Corea and Blossom
Dearie.” – Stig Linderoth

LÖRDAG 1 AUGUSTI / SATURDAY 1 AUGUST

FOTO O L I V I A O C H OA

EIR

16.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Post-sun-vision
Alice Hernqvist – piano
Mario Ochoa – drums
Aaron Mandelmann – bass
Den unga trion Post-sun-vision,
med bas i Malmö, betraktas
som en av de mest lovande
grupperna inom modern jazz
i Sverige.
Pianisten Alice Hernqvist,
basisten Aaron Mandelmann
och trumslagaren Mario Ochoa
träffades när de studerade på
Musikhögskolan i Malmö och
började experimentera med
jazz för fyra år sedan. Deras
musik är en improvisatorisk
mix, som bygger på Mario
Ochoas kompositioner med
rötter i klassisk musik och är
präglad av medlemmarnas
mångfasetterade musikaliska
influenser.

Post-sun-vision har beskrivits
som en grupp med potential att
driva jazzens utveckling framåt
och musiken har definierats
som lättillgänglig avantgarde.
Journalisten Carolina Svensson
har sammanfattat gruppens
musikaliska inriktning som
”lekfull experimentell jazz”
(Sydsvenskan).
Sedan debutalbumet ”Postsun-vision” släpptes 2018
har gruppen, som vunnit flera
priser, turnerat flitigt i Europa,
till exempel i Polen, Norge
och Italien.
I dag är Post-sun-vision ett
etablerat namn i den svenska
jazzvärlden, en position som
har uppnåtts på kort tid.
Tillsammans med Trio Wolski
är gruppen för närvarande
Ensemble in Residence

(EIR) hos Musik i Syd. EIR är
musikstiftelsens program
för mentorskap. I december
i år kommer Post-sun-vision
att representera Sverige i
projektet Nordic Jazz Comets på
festivalen We Jazz i Helsingfors.
Missa inte detta tillfälle att
uppleva Post-sun-vision live! En
modern pianotrio som samspelt
förenar ”melodiskt driv med
ganska komplexa kast och en
äventyrlig inställning” (P M
Jönsson i Lira).
Post-sun-vision is a young
Malmö-based trio widely
described as one of the most
promising modern jazz groups
in Sweden.
The three musicians met
while studying at the Malmö
Academy of Music and began to
experiment with jazz four years

ENSEMBLE
IN RESIDENCE

ago, building on drummer Mario
Ochoa’s classical music-based
compositions.
Since the release of their
debut album, “Post-sun-vision”
(2018), the award-winning trio
has toured widely in Europe.
The Swedish daily newspaper
Sydsvenskan summed
up their style as “playful
experimental jazz.”
Post-sun-vision are currently
one of the Ensembles in
Residence at Musik i Syd,
the Swedish regional music
organisation for Skåne and
Kronoberg. In December, the trio
will represent Sweden in the
Nordic Jazz Comets showcase
at the We Jazz Festival
in Helsinki.
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FOTO T H RO N UL L B ERG
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18.00 YSTADS TEATER

Nils Landgren and Johan Norberg feat. Ida Sand
Nils Landgren – trombone
Johan Norberg – guitar
Ida Sand – vocals, piano
Kvällens konsert bjuder på
en exklusiv trio som har bildats
speciellt för Ystad Sweden Jazz
Festival 2020. Toppmusikerna
Nils Landgren, Johan Norberg
och Ida Sand har aldrig tidigare
mötts i en trio, men de har
spelat tillsammans i många
olika konstellationer genom
åren, på konsertscener och i
inspelningsstudion, och har
utvecklat en i det närmaste
telepatisk musikalisk förståelse.
Ida Sand och Johan Norberg
ingår i Nils Landgrens ensemble
för albumserien ”Christmas
with my friends”. Nils Landgren
och Johan Norberg inledde sitt
musikaliska samarbete i början
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på 1980-talet. Som jazzduo
spelade de in albumen
”Chapter Two” (1988) och
”Chapter Two 2” (1994).
Nils Landgren har samarbetat
med många namnkunniga
musiker genom åren:
Esbjörn Svensson, Maceo
Parker, Roy Hargrove, Richard
Galliano, Benny Andersson,
Joe Sample Jr är några. Han
gästade jazzfestivalen 2019 med
Michael Wollny, Lars Danielsson
och Wolfgang Haffner
i 4 Wheel Drive.
Johan Norberg gjorde sig
känd som gitarrist i rockoch popvärlden i slutet av
1980-talet och på 1990-talet,
då han turnerade med svenska
stjärnartister som Lisa Nilsson
och Ulf Lundell. Som jazzmusiker
har han medverkat på över

hundra album och spelat med
bland andra Monica Zetterlund
och Randy Crawford.
Sångerskan och pianisten
Ida Sand blev redan i tidig
ålder förälskad i soulens stora
röster, Stevie Wonder, Donny
Hathaway och Aretha Franklin.
Hennes senaste album, ”My
Soul Kitchen” (2018), innehåller
musik av Al Green, Stevie
Wonder, Ray Charles och The
Meters.
”Ida Sand sjunger kraftfullt
och är den mest soulfyllda vita
sångerskan på länge.”
– Jazz Podium
This evening’s concert brings
together a very special trio of
master musicians exclusively
for YSJF 2020. Although Nils
Landgren, Johan Norberg and
Ida Sand have played and

recorded together in numerous
constellations over the years,
this is the first time ever they
have played as a trio.
The red trombone of Nils
Landgren has been heard on
projects with musicians such
as Esbjörn Svensson, Benny
Andersson (from ABBA) and
Roy Hargrove.
Guitarist Johan Norberg has
played on more than 100 albums
as a sideman with artists
including Monica Zetterlund
and Randy Crawford.
Vocalist Ida Sand’s early
influences were gospel and
soul music greats such as
Nina Simone, Etta James and
Aretha Franklin.

LÖRDAG 1 AUGUSTI / SATURDAY 1 AUGUST

FOTO BO B W I L LOUG H BY

20.00 SOLHÄLLAN, LÖDERUP

Jan Sigurd & Anna-Lena Brundin with band
“Chet Baker Night”
Jan Sigurd – piano, vocals
Anna-Lena Brundin – vocals
Erik Tengholm – trumpet
Anders Chico Lindvall – guitar
Lasse Lundström – bass
”Chet Baker Night” är AnnaLena Brundins och Jan Sigurds
hyllning till en legendarisk
jazzprofil som i år skulle ha
fyllt 90. Den amerikanske
trumpetaren och sångaren
Chet Baker dog tragiskt 1988
då han föll från ett fönster på
tredje våningen av ett hotell
i Amsterdam.
I konserten varvas sånger ur
”Chet Baker Sings”-katalogen
med scener ur hans liv.
Berättelserna kastar ljus över
Chet Bakers syn på tillvaron och
världen och ger kanske svar på
en del frågor: Vad var viktigast
för honom? Vad var det som

egentligen hände med hans
hund? Hur lärde han sig flytande
italienska?
I konserten medverkar,
förutom Anna-Lena Brundin
och Jan Sigurd, den unge
trumpetaren Erik Tengholm från
Uppsala, gitarristen Anders
Chico Lindvall, som har en egen
konsert på jazzfestivalen i
Ystad (se sidan 4) och basisten
Lasse Lundström, som spelade
med Chet Baker på Fasching
i Stockholm 1985.
Anna-Lena Brundins och
Jan Sigurds senaste album
”Chet Baker Land” (2020)
innehåller många av de sånger
som förknippas med hans skira,
lyriska trumpetton och spröda
sång.
”– Vi älskar hans musik och
är fascinerade av hans liv. Det
blir en blandad kompott av låtar,

berättelser och prat”, säger
Jan Sigurd.
”– Det blir en del humor
också. I det som är tragiskt
ligger ofta mycket humor”, säger
Anna-Lena Brundin. – Intervju i
Helsingborgs Dagblad (20/6 2019)
Legendary American jazz
trumpeter and singer Chet Baker
died tragically in 1988, after
falling from the third-storey
window of an Amsterdam
hotel. He would have been
90 this year.
Jan Sigurd and Anna-Lena
Brundin have created a special
Chet Baker Night.
In an interview with
Helsingborgs Dagblad, Jan
Sigurd said “We love his music
and are fascinated by his life.
The evening is a mixture of
songs, stories and talk.”

Anna-Lena Brundin added,
“There will be an element of
humour as well. There is often
a lot of humour in the tragic.”
Tonight’s band comprises a
young trumpeter, Erik Tengholm,
from Uppsala, guitarist Anders
Chico Lindvall, who will be
playing his own concert at YSJF
(see page 4), and bassist Lasse
Lundström, who played with
Chet Baker back in 1985.
Jan Sigurd’s and Anna-Lena
Brundin’s album ”Chet Baker
Land” (2020) features many of
the songs most associated with
his lyrical trumpet playing and
fragile vocal style.
Biljetter/Tickets:
Info Solhällan Facebook
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21.30 YSTADS TEATER

Jan, Lars & Wolfgang
Jan Lundgren – piano
Lars Danielsson – bass
Wolfgang Haffner (DE) – drums
Tre toppmusiker på den
europeiska jazzscenen –
välkända för jazzpubliken i Ystad
– möts här i en ny konstellation:
pianisten Jan Lundgren tar emot
superbasisten Lars Danielsson
och tyske trumgiganten
Wolfgang Haffner på
hemmaplan.
Trion är nykomponerad,
men samarbetet mellan de
tre musikprofilerna är långt
och gediget. De har spelat
tillsammans i många projekt
och konstellationer, till exempel
Wolfgang Haffners rosade
album “Kind of Spain” 2017.
Jan Lundgren har initierat
och drivit många projekt
genom åren. Den egna trion,
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Jan Lundgren Trio med Mattias
Svensson och Zoltan Czörsz Jr,
har funnits sedan 1995, och trion
Mare Nostrum, med Richard
Galliano och Paolo Fresu,
bildades 2007. Det hyllade
albumet “Kristallen”, som
gavs ut i början av året, är ett
samarbete med trombonisten
Nils Landgren.
Lars Danielsson startade
2012 sitt projekt Liberetto, där
han samarbetar med bland
andra Magnus Öström, John
Parricelli och Grégory Privat.
Det har hittills resulterat i tre
album. År 2018 släpptes albumet
“Summerwind”, ett samarbete
mellan Lars Danielsson och
Paolo Fresu.
Wolfgang Haffner är en
efterfrågad jazzmusiker
i olika studiosamarbeten.
Det egna albumprojektet,

“Kind of …”-serien, inleddes
2015 då “Kind of Cool” med Jan
Lundgren vid pianot släpptes.
Tidigare i år kom “Kind of
Tango” tillsammans med
Lars Danielsson.
Konserten bjuder på flera
kompositioner av var och en av
den nya supertrions medlemmar.
This new constellation brings
together three leading figures in
European jazz, Swedish pianist,
Jan Lundgren, Swedish bassist
Lars Danielsson and German
drummer Wolfgang Haffner.
Although the trio is a new
project, it is perhaps a natural
step, as they have played
together in numerous different
projects. All three featured
on Wolfgang Haffner’s album
“Kind of Spain” (2017).
Jan Lundgren has been
involved in projects such

as Mare Nostrum (2007–).
He recently teamed up with
trombonist Nils Landgren for
the album “Kristallen” (2020).
Lars Danielsson’s Liberetto
project (2012–) has resulted
in three albums featuring
musicians such as Magnus
Öström, John Parricelli and
Grégory Privat.
Wolfgang Haffner, who is one
of the most sought-after session
musicians in jazz, continued his
“Kind of …” album series with
“Kind of Tango” earlier this year.
All three band members are
composers in their own right and
the concert will feature their
own original contributions plus
other material.

Vi stöder Ystad Sweden Jazz Festival

NEXT JAZZ GENERATION
Alltsedan starten har det varit viktigt att ge unga musiker
möjlighet att spela på festivalen. Musik har varit deras liv sedan
de var små. De har gått i kommunala musikskolor och utbildat sig
på folkhögskolor och musikhögskolor.
Några av Sveriges främsta jazzutbildningar finns i regionen och
uppmärksammas i det här samarbetet mellan Ystad Sweden Jazz

Festival, Musik i Syd och Ystads kommun. Var så goda, Next Jazz
Generation, talangfulla musiker med karriären framför sig.
Konserterna är gratis och ges på Hos Morten Café.
Next Jazz Generation presents up and coming musicians from
the region in a series of free concerts.

Musikcrew är lokala ungdomar som med stöd av professionella
hjälper till med arbetet kring scenen för Next Jazz Generation.
Musikcrew is a team of local young people who, with support from
professionals, are involved in helping to stage Next Jazz Generation.

TORSDAG 30 JULI / THURSDAY 30 JULY

12.00 HOS MORTEN CAFÉ

Dina Vänner
Dina Grundberg – vocals
Laura Kjeldsen (DK) – tenor sax
Tilde Schweitzer – trombone
David Stener – piano
Camilla Lykkegaard Jacobsen (DK) – bass
Filip Öhman – drums
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Den nordiska jazzsextetten spelar låtar av vokalisten
Dina Grundberg. Gruppen vandrar i fotspåren efter Barbro Hörberg,
Monica Zetterlund samt Hasse & Tage och kombinerar traditionell
jazz med nytänkande texter på svenska.
This Nordic jazz sextet play traditional jazz compositions
by vocalist Dina Grundberg.

TORSDAG 30 JULI / THURSDAY 30 JULY

FOTO N I K L A S B ERGS T RÖ M

14.00 HOS MORTEN CAFÉ

Linnea Jonsson Quartet
Linnea Jonsson – trumpet
Britta Virves (EE) – piano
Johan Tengholm – bass
Kristian Remnelius – drums

Linnea Jonsson Quartet bildades på Kungliga Musikhögskolan
våren 2019. Kvartetten spelar ett personligt spektrum av nutida
nordisk instrumental jazz med en tydlig glimt av det traditionella
jazzarvet.
A quartet with traditional roots that focuses on modern
Nordic instrumental jazz.

FREDAG 31 JULI / FRIDAY 31 JULY

FOTO JO EL H EN RYSO N

12.00 & 14.00 HOS MORTEN CAFÉ

Cosmic Express Quintet
Ima Baeza Bilgin – piano, composer
Isak Ingvarsson – tenor saxophone
Benjamin Löfgren – trumpet
Olle Lannér Risenfors – bass
Johan Förnell – drums

Under ledning av Ima Baeza Bilgin formar fem unga jazzmusiker
kvintetten Cosmic Express Quintet. Med fokus på samspel,
improvisation och dramatik spelar bandet starka och moderna
originalkompositioner.
Modern original compositions driven by interplay and
improvisation.
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FOTO N I K L A S B ERGS T RÖ M

12.00 HOS MORTEN CAFÉ

Clove Pink Tribe
Niklas Bergström – piano
Johanna Jakobsson – alto sax
Adam Sass – trumpet
Erik Meyer – bass
Frank William Reis – drums

Den Malmöbaserade kvintetten Clove Pink Tribe spelar
energifylld, färgglad och utåtriktad musik skriven av Niklas
Bergström. Modern instrumental jazz – personligt, livligt
och medryckande.
Colourful and dynamic modern instrumental jazz from
a Malmö‑based quintet.

FOTO B JÖ R K D ELC RO I X

14.00 HOS MORTEN CAFÉ

Pedalavu Quartet feat. Jon Mellerby
Johanna Pettersson – vocals
Ebba Dankel – piano
Olle Lannér Risenfors – bass
Mikkel Blæsild Vuust – drums
Jon Mellerby – saxophone
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Konstellationen spelar jazz från den amerikanska
standardrepertoaren samt egna kompositioner och arrangemang.
Gruppen vill förmedla spelglädje och svängig jazz där tradition
blandas med det nya, moderna.
This constellation plays swinging American standards and
their own compositions.

LÖRDAG 1 AUGUSTI / SATURDAY 1 AUGUST

15.00 YSTADS STADSBIBLIOTEK

Dan Bornemark – Jazzpop med bönor & frukter
Dan Bornemark – vocals, piano
Hjördis Bornemark – vocals
Signe Bornemark – vocals
Björn Claeson – flute,
saxophone, guitar
Bengt Baadtoft Johnson – drums

Den fria, sköna jazzens filosofi
råder när Dan Bornemark lirar
med medmusiker och sjungande
döttrar. Lyssna in dig på låtarna
”Ananas Jazz”, ”Tutti Frutti”,
”Gubben Uppochner”, ”Drömljus

och Bönan” och sjung med i en
familjekonsert där fantasi och
lyhört samspel är allt.
A light-hearted family concert
with Dan Bornemark and his
singing daughters.

OBS! Begränsat antal platser. Gratis. Hämta biljetter på Ystads Stadsbibliotek från 1 juli.
Please note that there is a limited number of places for this concert. Free admission.
Tickets can be collected from Ystads Stadsbibliotek from 1 July.

Scanna QR-koden
och lär dig låtarna!
Scan the QR-code
and learn the lyrics!
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JAZZ-SOMMAR-SVÄNG

ONSDAG 29 JULI

FREDAG 31 JULI

14.00 – 14.30 OCH 15.30 – 16.00 LJUSKÄLLAN

14.00 EJDERN, UTANFÖR BALKONGERNA
17.30 VÄDERLEKEN, PÅ GÅRDEN

Gitte och Jazzpågarna
Gitte Pålsson – sång
Ulf Holmström – saxofon
Rolf Olsson – kontrabas
Hjallis Persson – gitarr
Förra året blev det succé med
jazzkonserter på äldreboenden
i Ystad.
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I år kommer tre boenden
att erbjudas coronasäkrade
utomhuskonserter under
jazzfestivalen.
Det blir välkända jazzklassiker,
latinamerikansk schlagerjazz
samt en och annan sommarvals.

Gitte och Jazzpågarna bjuder
på sånger och berättelser som
väcker både minnen, livslust
och glädje.
Ett samarrangemang mellan
”Musikmöten i hemmet”, Ystads
kommun, Ljuskällan, Ejdern och
Väderleken med bidrag från

Lions Club Ystad och Ystad
Sweden Jazz Festival.
Senior Jazz – Gitte Pålsson
and her band will be performing
outdoor concerts for the
residents at three elderly
care facilities in Ystad.

JAZZKONSTNÄR / JAZZ ARTIST 2020

Karl Valve
Karl Valve föddes 1978 i
Tullinge utanför Stockholm
där han tidigt fascinerades
av graffitikulturen. I och med
flytten till Malmö upptäckte
han P-huset Anna och dess
graffititillåtna väggar. Det
satte fart på hans måleri och
kreativitet. En pop art-konstnär
var född!
Som nyfiken pop artkonstnär utvecklar Karl
ständigt nya tekniker med
sprayer, färger, spackelverktyg,
lager på lager, foto mm på allt
ifrån linne till aluminium. Karl är
en flitig fotograf som inspireras
av platser och miljöer runtom i
världen. Utöver fotografin och
måleriet ligger även film och
musik honom varmt om hjärtat.
Årets original heter Jazz.
Akryl och fototransfer på

plexiglas monterat på borstad
aluminium, vilket gör verket
tredimensionellt.
Format: 125 x 85 cm.
Karl Valve har skänkt
originalet till jazzfestivalen.
Originalet auktioneras ut och
kan bli ditt! Då stöttar också
du jazzfestivalen. Buda under
festivaldagarna via ystadjazz.se
Finns även att köpa som art
poster i JazzShopen,
på webbshoppen och Ystad
Visitor Center.
This year’s Jazz Artist Karl
Valve was born in 1978 in
Tullinge outside Stockholm
where he became fascinated
by graffiti culture at an early
age. When he moved to Malmö,
he discovered the legal graffiti
walls at the Anna multi-storey
car park, which stimulated his

painting and creativity. A Pop
Art practitioner was born!
As a curious Pop Art artist,
Karl constantly develops new
techniques using sprays, paints,
spackles, multi-layers, photos
etc on everything from linen to
aluminium. Karl is a highly active
photographer who is inspired by
places and environments around
the world.
This year’s original work
of art, entitled “Jazz”, is in
acrylic and photo transfer on
plexiglass, mounted on brushed
aluminium, which creates a
three-dimensional effect.
Format: 125 x 85 cm.
Karl Valve has donated the
original work of art to the jazz
festival. The original will be
auctioned and could be yours!
And you will also be supporting

the jazz festival. Place your
bid during the festival via
ystadjazz.se
“Jazz” can also be purchased
as an art poster from the
JazzShop, YSJF webshop and
Ystad Visitor Center.
Utställning / Exhibition
Gallery M1
Karl Valve ställer ut på Gallery
M1, Hotell Continental du Sud.
Vernissage lördag 25 juli.
Utställningen pågår
25 juli – 7 augusti.
Karl Valve will be exhibiting
at Gallery M1,
Hotell Continental du Sud.
The exhibition opens Saturday
25 July and ends on 7 August.
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I år är nästan inget som vanligt
Folkfester, arrangemang och event får tänka om och anpassa.
I år blir det en Jazzfestival, om än i mindre skala.
Den läser du om i Ystads Allehanda, nästan som vanligt.
Bläddra gärna i YA digitalt
Vill du börja prenumerera eller
aktivera ditt konto, gå till
ystadsallehanda.se

Välkommen att njuta av den svenska sommaren
på Sveriges resort no. 1

ysb.se | info@ysb.se | +46 411 136 30
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YAZZFESTIVALENS VÄNNER 2020 / YAZZ FESTIVAL FRIENDS 2020
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.

YAZZVÄNNER 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Inga-Britt Henriksson
Erland Lundin
Sonja Hansson
Bo Lennart Olsson
Håkan Simonsson
Lennart Kjellander
Veronika Leo
Lennart Persson
Christina Giovanos
Tord Alfredsson
Jan Backenroth
Gunnel Backenroth
Marianne Rylander
Owe Rylander
Dahn-Ola Olsson

Ystad
Ystad
Borås
Löderup
Ystad
Ystad
Ystad
Karlshamn
Järfälla
Svedala
Skövde
Stockholm
Kalmar
Kalmar
Ystad

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Helena Balksäter
Rune Jalmsell
Ann-Britt Martinsson
Lars Martinsson
Staffan Björnberg
Bärbel Westphal
Roddy Nilsson
Anselm Bladh
Marie Johansson
Mats Johansson
Thomas Lantz
Jan Lundgren
Bo Lönnerblad
Marie Juhlin
Lisbeth Nilsson

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.

Ystad
Ystad
Vara
Vara
Ystad
Växjö
Växjö
Karlshamn
Abbekås
Abbekås
Ystad
Ystad
Svarte
Bjäresjö
Ystad

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Itta Johnson
Curt Hansson
Bryan Ralph
Lars Jernryd
Kjell Ulmfeldt
Viveka Asplund
Lennart Asplund
Mats Berntsson
Qlaes Wennberg
Viviane Baladi
Tomas Persson
Ann-Charlotte Wrange
Fredrik Wrange
Suzanne Wrammert
Lars Wrammert

Ystad
Köpingebro
Ystad
Köpingebro
Ystad
Västerås
Västerås
Karlshamn
Lerum
Paris
Lund
Valleberga
Valleberga
Ystad
Ystad

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 to your country.

grafisk design
identitet

branding

webb

illustration

www.helsinkifrostbites.com
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Vi är mycket tacksamma för stöd och 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!

BIDRAGSGIVARE / DONORS

HUVUDSPONSORER / MAIN SPONSORS

YAZZFESTIVALENS FÖRETAGSVÄNNER / YAZZ FESTIVAL COMPANY FRIENDS

på

österlen

Ditt kulturmagasin från Österlen

FINESSEN

SYMASKINSPROFFSEN

ystadjazz.se

