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Kära jazzvänner!

Fjolåret blev ett udda jazzår. På grund av coronapandemin valde 
många länder att helt stänga ner. I Sverige var restriktionerna på 
många sätt lättare, men de fick omfattande konsekvenser för Ystad 
Sweden Jazz Festival. Det var inte tillåtet att ha fler än femtio 
personer i publiken, och att bjuda in utländska artister blev nära nog 
omöjligt. När pandemin slog till med full kraft hade vi ett omfattande 
program klart. Vi tvingades avboka så gott som alla utländska 
grupper. Men vi ställde inte in, utan ställde om. Fokus hamnade på 
svenska musiker och på digitala möjligheter: tio konserter sändes 
genom festivalens Youtube-kanal och därmed kunde vi nå ännu fler 
lyssnare än normalt.
Vi, Musik i Syd och Ystad Sweden Jazz, är förvissade om festi-
valens stora betydelse för såväl kulturliv som näringsliv. Därför kom-
mer vi att fortsätta erbjuda en jazzfestival som lockar världsstjärnor 
till Ystad och uppfyller vår kära publiks förväntningar.
I år firar Kungl. Musikaliska Akademien 250-årsjubileum och 
festivalen deltar i firandet genom att vika hela fredagen för svensk 
musik.
När detta skrivs vet vi inte hur många som kommer att kunna 
njuta av konserterna på plats, men vår utgångspunkt är att göra 
vårt yttersta för att så många konsertbesökare som möjligt ska 
kunna vara med. Vi iakttar givetvis gällande bestämmelser och följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Festivalen kan leva vidare tack vare ett omfattande och betydel-
sefullt stöd från Ystads kommun, Region Skåne och Kulturrådet. Vi 
får på samma sätt ett omfattande stöd från näringslivet i Ystad och 
vill särskilt framhålla Ystads Allehanda, Ystad Saltsjöbad och Ystads 
församling.
Det finns en grupp människor som år efter år stöttar festivalen 
genom att vara medlemmar i Yazzfestivalens vänner. Detta personli-
ga ställningstagande påminner oss ständigt om att det finns massor 
av 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 festivalen 
kan leva vidare.
Tack, kära publik, för att ni är med oss och hyllar alla fina artister 
och musiker. Njut av underbara dagar i Ystad!
Jazzfesten kan börja!

Dear friends,

Last year was a very different year for the jazz festival. Due 
to the Covid-19 pandemic, many countries chose to lock down 
completely. In Sweden, the restrictions followed a softer line in 
many ways, but there were major consequences for the Ystad 
Sweden Jazz Festival. Audiences were limited to no more than 50 
and inviting foreign artists to perform was next to impossible. When 
the full force of the pandemic struck, our extensive programme had 
already been finalised. We were forced to cancel almost all artists 
from abroad. But, we did not cancel the festival – we adapted it. We 
focused instead on Swedish musicians and digital opportunities: ten 
concerts were livestreamed and as a result we could reach more 
listeners than in a normal year. 
Musik i Syd and Ystad Sweden Jazz are agreed on the festival’s 
considerable importance for both cultural life and the business 
community. We therefore want to continue to offer a jazz festival 
that attracts world stars to Ystad and fulfils the expectations of our 
wonderful audience. 
This year is the 250th anniversary of the Royal Swedish Acad-
emy of Music and the festival is taking part in the celebrations by 
devoting the whole of Friday’s programme to Swedish music.
At the time of writing, we do not know how many people will be 
able to enjoy the concerts at the venues, but we will be working to 
ensure that as many concert-goers as possible can attend. We will 
observe the applicable regulations and follow the recommendations 
of the Swedish Public Health Agency.  
The festival can live on due to the extensive and significant sup-
port we receive from Ystads kommun, Region Skåne and Kulturrådet. 
In a similar way, we benefit from the substantial support of the 
business community in Ystad and would particularly like to mention 
Ystads Allehanda, Ystad Saltsjöbad and Ystads församling.
There is a group of people who year after year have supported 
the festival 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. We hope you enjoy some wonderful days 
in Ystad!
Let the festival begin!
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Följ festivalen via/ 
Follow the festival via:
Facebook: Ystad Sweden Jazz Festival
Instagram: #ystadswedenjazz 
Twitter: @ystadjazz
Sveriges Radio P2 Jazzradion
Ystads Allehanda  
Radio Active
YstadAPPen
Spotify: Ystad Jazz 2021 
www.ystadjazz.se

Kontakt/Contact: 
info@ystadjazz.se

JazzShop
JazzShopen på Ystads Teater är öppen 
under festivalen 15.00–21.30. Här finns 
T-shirts, jazzposters, cd-skivor m.m. 
Webbshop: www.ystadjazz.se
The Jazz Shop at Ystads Teater is  
open during the festival 15.00–21.30.
For sale are T-shirts, posters, CDs etc. 
Webshop: www.ystadjazz.se

JazzCafé
Jazzcaféet på Ystads Teater är öppet 
under festivalen onsdag 15.00–20.00 
torsdag och fredag 15.00–01.00 samt 
lördag 15.00–21.00. 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 15.00–20.00, Thu and 
Fri 15.00–01.00 and Sat 15.00–21.00. You 
can enjoy light meals, sandwiches, cakes, 
coffee, tea, beer, wine and good company! 
Book a table and food via ystadsteater.se.

Onsdag / Wednesday 
4 Aug 

6–7

Torsdag / Thursday 
5 Aug 

8–11

Fredag / Friday 
6 Aug 

12–15

Lördag / Saturday  
7 Aug 

16–19

Jam Sessions 20

Next Jazz Generation 22–24

JazzKidz 26–27

SeniorJazz 27

Samarbetskonserter  
Satellite Concerts

30

INFORMATION

Festival Info 3

Program & biljettinfo  
Programme & ticket info

4–5

Konsertplatser  
Venues

5

Samtal  
Conversations

21

Jazzkonstnär 
Jazz Artist

28

Jazzambassadörer  
Jazz ambassadors

29

Yazzfestivalens vänner  
Yazz Festival Friends

31

Våra sponsorer  
Our sponsors

32



4

T
id

 
T

im
e

P
lats 

V
en

u
e

A
rtist

O
rd

in
arie 

S
tan

d
ard

S
tream

in
g

Lu
stko

rt

U
n

g
d

o
m

 
Y

o
u

th

B
arn

 
C

h
ild

S
id

a 
P

ag
e

Onsdag 4 augusti / Wednesday 4 August

18.00 Ystads Teater Wonder Brass Band 250  125 100 6

20.00 Ystads Teater Jan, Lars & Emile ”The Ystad Concert II” 425  210 100 7

22.00 S:ta Maria kyrka Emile Parisien Festival-Tornväktare    6

Torsdag 5 augusti / Thursday 5 August

12.00 Hos Morten Café Next Jazz Generation: Tre Öar “Tone Poem”    22

13.00 Ystad Saltsjöbad Emile Parisien Quartet “Double Screening” 340  170 8

14.00 Hos Morten Café Next Jazz Generation: Alicia Lindberg Kvintett    22

16.00 Ystads Teater Caroline Henderson 400  200 100 9

18.30 Saluhallen SOFIA 4 Wizards “Wizard Storm” 340 270 170 10

21.00 Ystads Teater Yamandu Costa 380  190 100 11

22.30 Ystads Teater Jam Session: Cornelia Nilsson Trio    20

Fredag 6 augusti / Friday 6 August

10.00 Ystads stadsbibliotek JazzKidz: FLAX    26

12.00 Hos Morten Café Next Jazz Generation: Kristoffer Sjöström Trio    23

13.00 Ystad Saltsjöbad Cecilia Persson & Cennet Jönsson “Premiere” 320 260 160 12

14.00 Hos Morten Café Next Jazz Generation: Matilda Schyborger    23

14.00 Per Helsas gård JazzKidz: Cirkeline, Coco och den vilda noshörningen    27

16.00 Ystads Teater Scandinavian Jazz Orchestra meets Isabella Lundgren  
“Stories No One Has Heard” 

360 150  180 100 13

18.30 S:ta Maria kyrka Anders Jormin, Lena Willemark, Karin Nakagawa “Trees of Light” 340 270 170 14

21.00 Ystads Teater Jan Lundgren and Georg Riedel ”Lockrop” 425 200  210 100 15

22.30 Ystads Teater Jam Session: Cornelia Nilsson Trio    20

Lördag 7 augusti / Saturday 7 August

12.00 Hos Morten Café Next Jazz Generation: Alexandra Shabo Collective    24

13.00 Ystad Saltsjöbad Vivian Buczek Group feat. Seamus Blake “Roots!” 340 270 170 16

14.00 Hos Morten Café Next Jazz Generation: Wallander Kvintett    24

16.00 Ystads Teater Stacey Kent feat. Jim Tomlinson & Claes Crona Trio 450  225 100 17

18.30 Saluhallen Lily Dahab “Under the Same Sky” 350 280 175 18

19.30 Hammenhögs gästis Mårten Lundgren Quartet with Mimi Terris ”Going to the Movies” Biljetter/Tickets sid/page 30

21.00 Ystads Teater Andreas Schaerer “A Tribute to the Human Voice” 360  180 100 19

Söndag 8 augusti / Sunday 8 August

15.00 Solhällan Monday Night Big Band with Secret Guest 360   180 30

KONSERT / CONCERTS
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KONSERTPLATSER / CONCERT VENUES

Biljetter:  
www.ystadjazz.se  
www.ystadsteater.se  
Ystad Visitor Center 0411–57 76 81

Återstående biljetter kan köpas på respektive arena en timme 
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. 
Innehavare av Lustkort får köpa max 2 biljetter/konsert. Kortet 
uppvisas vid entrén.

Jazzfestivalen följer Folkhälsomyndighetens rekommendatio-
ner beträffande folksamlingar och social distansering.

Buy tickets via: 
www.ystadjazz.se  
www.ystadsteater.se  
Ystad Visitor Center +46 411-57 76 81 

Remaining tickets are sold at each venue one hour before the 
concert. 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.

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

YSTADS TEATER

Sjömansgatan 13
Ystads Teater är en 
vacker nyklassicistisk 
byggnad, ritad av Ystads 
förste stadsarkitekt 
Peter Boisen och invigd 
1894.
400 numrerade 
platser.
400 numbered seats.

 
YSTAD SALTSJÖBAD

Saltsjöbadsvägen 15
Hotellet vid havet, på 
Sveriges sydkust, har 
varit en rekreations-  
och nöjesplats sedan 
1897. 
340 onumrerade 
platser.
340 unnumbered 
seats.

 
S:TA MARIA KYRKA

Stortorget
Mariakyrkan, Ystads 
äldsta byggnad, är från 
1240-talet och byggdes 
som en basilika i romansk 
stil med tre skepp. 
200 onumrerade 
platser.
200 unnumbered 
seats.

 
HOS MORTEN CAFÉ

Gåsegränd 1
Hos Morten Café och 
Matsal ligger mitt i Ystad 
vid Gåsegränd, som är 
en tvärgata till Stora 
Östergatan.
120 onumrerade 
platser.
120 unnumbered 
seats.

 
YSTADS KONSTMU-
SEUM

Sankt Knuts torg
Ystads konstmuseum är 
ett av Sveriges största 
landskapsmuseer med 
stora egna samlingar. 
80 onumrerade 
platser.
80 unnumbered seats.

 
SALUHALLEN

Stora Västergatan 3
Den anrika Saluhallen 
är Ystads allra nyaste 
mötesplats för mat- och 
musikälskare. 
250 onumrerade 
platser.
250 unnumbered 
seats.

 
YSTADS STADSBIB-
LIOTEK

Surbrunnsvägen 12
Ett modernt och 
välbesökt bibliotek med 
Sveriges största samling 
Oscar Wilde-litteratur. 
En av JazzKidz många 
scener under årets 
festival.

 
SOLHÄLLAN

Parkgatan 5, Löderup
Solhällan har på några 
år blivit Österlens stora 
sommarscen. 
250 onumrerade 
platser.
250 unnumbered 
seats.

 
HAMMENHÖGS GÄST-
GIVAREGÅRD

Ystadsv. 34, 
Hammenhög
Ett av Sveriges bäst 
bevarade gästgiverier 
grundat 1693. Atmosfär, 
charm, rustik mat, pub 
och musik. 
80 onumrerade 
platser.
80 unnumbered seats.

Alla konserter ges live inför publik. En del konserter livestreamas 
dessutom via ystadjazz.se samt på festivalens Youtube-kanal.

All concerts are live music performances in front of an audience. 
Some will also be livestreamed on ystadjazz.se and the festival’s 
YouTube channel.
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18.00 YSTADS TEATER

Wonder Brass Band
Sarah Meguellati (FR) –  
soprano saxophone, vocals 
Eline Groulier (FR) –  
trombone, vocals 
Caroline Marceillac (FR) – 
sousaphone, vocals 
Wilma Ambrosio (FR) – 
percussion, vocals 

Wonder Brass Band från 
Frankrike är en dynamisk 
kvartett bestående av kvinnliga 
musiker med olika musikalisk 
bakgrund och influenser. De 
väver in latinska rytmer, jazz, 
funk och nya musikaliska 
trender i egna kompositioner 
och arrangemang för gruppens 
speciella instrumentalkombina-
tion: saxofon, trombon, sousafon 
och slagverk.
Bandet bildades i Toulouse 
2001. Bland de musikaliska 
influenserna märks den serbiske 
tonsättaren och multiinstrumen-
talisten Boris Kovacs tangor, 
den kapverdiska ”barfotadivan” 
Cesária Évoras vackra ballader, 
den kubanske slagverkaren 
Mongo Santamarias virtuosa 
jazztolkningar och intensiv funk 
med Dirty Dozen Brass Band 
från New Orleans.
Wonder Brass Band började 
en gång som gatumusiker, och 
det händer fortfarande att de 
ger pop-up-konserter på gator 
och torg. Kvartetten gillar och 
inspireras av den nära kontakten 
med publiken och bjuder på 
lekfulla och humoristiska musik-
föreställningar.

På Youtube finns flera inspel-
ningar med Wonder Brass Band 
i aktion. Njut av fyra skickliga 
musiker och artister och kom i 
stämning! 
The Wonder Brass Band from 
France is a dynamic female 
quartet with diverse musical 
backgrounds and influences 
that has developed an eclectic 
repertoire, mixing original 
compositions with jazz, funk and 
Latin rhythms. 
The band was formed in Tou-
louse in 2001. All four members 
continue to absorb new musical 
trends into their compositions 
and arrangements for the spe-
cial combination of saxophone, 
trombone, sousaphone and 
percussion. 
Among their wide-ranging 
world music influences are the 
tangos of Serbian composer 
and multi-instrumentalist Boris 
Kovac; the sweet melodies of 
“the barefoot diva” from Cape 
Verde, Césaria Évora; the spir-
ited jazz of Cuban percussionist 
Mongo Santamaria and the 
driving funk of the Dirty Dozen 
Brass Band from New Orleans.
Why not get in the mood by 
checking out the compelling 
high-energy performances of 
the Wonder Brass Band on 
YouTube?

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 
vakar över staden och förkunnar 
att det är lugnt och stilla om 
nätterna. Varje år utses en 
Festival-Tornväktare. I år är det 
Emile Parisien som ska klättra 
de 107 smala trappstegen 
upp i S:ta Maria kyrkas torn 
och inviga festivalen med sin 
sopransaxofon.

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 se-
lected. This year Emile Parisien 
will climb the 107 narrow steps 
in St. Mary’s Church tower to 
play a fanfare on his soprano 
saxophone.

KONSERTVÄRD/CONCERT HOST

FOTO MARKUS FÄGERSTEN

ONSDAG / WEDNESDAY 4 AUG



7

20.00 YSTADS TEATER

Jan, Lars & Emile “The Ystad Concert II”
Jan Lundgren – piano 
Lars Danielsson – bass 
Emile Parisien (FR) – soprano sax 

Denna konstellation bestå-
ende av tre ledande europeiska 
jazzmusiker, från Sverige och 
Frankrike, gjorde sitt första 
framträdande på förra årets 
jazzfestival. Nu sammanstrålar 
pianisten Jan Lundgren, basis-
ten Lars Danielsson och sopran-
saxofonisten Emile Parisien åter 
på Ystads teaters scen. 
I samband med årets konsert 
släpps en efterlängtad cd, 
”The Ystad Concert II”, som 
är en liveinspelning av trions 
bejublade konsert 2020. Den 
första cd:n i serien var ”The 
Ystad Concert – A Tribute to Jan 
Johansson” (2016).
Jan Lundgren, Lars Daniels-
son och Emile Parisien tar 
med årets konsert nästa steg 
i sitt lyckade samarbete. De 

framför ett blandat program som 
innehåller egna kompositioner 
av var och en.
Alla tre har rika erfarenheter 
av de konstnärliga samarbeten 
och konstellationer som präglar 
jazzvärlden, i sina egna grupper, 
i gemensam musikalisk ledning 
och som medmusiker.
Jazzfestivalens konstnärlige 
ledare har sin egen trio, Jan 
Lundgren Trio, sedan 1995. 
Tillsammans med Paolo Fresu 
och Richard Galliano driver han 
sedan 2007 musikprojektet 
Mare Nostrum, som blivit 
mycket uppmärksammat. 
Lars Danielsson har drivit sitt 
projekt Liberetto sedan 2012 
och spelat in tre album med 
musiker som Magnus Öström, 
John Parricelli och Grégory 
Privat. Albumet ”Summerwind” 
(2018) är ett duosamarbete med 
Paolo Fresu.

Emile Parisien spelar med sin 
kvartett på Ystad Sweden Jazz 
Festival den 5 augusti. Hans 
senaste album, ”Abrazo” (2020), 
är ett samarbete med ackorde-
onisten Vincent Peirani. Läs mer 
om jazzvisionären Parisien på 
sidan 8! 
Förra årets konsert med Jan, 
Lars & Emile livestreamades, 
och inspelningen är fortfarande 
tillgänglig. Besök www.musik-
isydchannel.se eller festivalens 
YouTube-kanal!
This constellation of three 
leading figures in European jazz 
– Swedish pianist Jan Lundgren, 
Swedish bassist Lars Danielsson 
and French soprano saxophonist 
Emile Parisien – played their first 
ever concert together at YSJF 
last year. 
The response to the debut 
was so positive that a live re-
cording of that concert will 
be released on CD – “The 

Ystad Concert II” – to coincide 
with this year’s performance. 
The first in the series was “The 
Ystad Concert – A Tribute to Jan 
Johansson” (2016).
All three band members are 
composers in their own right and 
tonight’s concert will feature a 
mix of their own original compo-
sitions and other material.
Soprano sax player Emile 
Parisien will also be playing with 
his quartet at YSJF on 5 August. 
Find out more about this jazz 
visionary on page 8. 
Last year’s YSJF performance 
by Jan, Lars & Emile was 
livestreamed and the recording 
is still available. For a foretaste 
of tonight’s concert, visit www.
musikisydchannel.se or the 
festival’s YouTube channel.

KONSERTVÄRD/CONCERT HOST

ONSDAG / WEDNESDAY 4 AUG

FOTO MARKUS FÄGERSTEN

C D  R E L E A S E !
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13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Emile Parisien Quartet “Double Screening”
Emile Parisien (FR) – soprano sax  
Julien Touéry (FR) – piano 
Ivan Gélugne (FR) – double bass  
Julien Loutelier (FR) – drums

Med Emile Parisien Quartet 
kommer den nya europeiska jaz-
zen till Ystad! Det är inte för inte 
som den franske sopransaxofo-
nisten Emile Parisien betraktas 
som en visionär i jazzvärlden. 
Tidningen Le Monde har kallat 
honom ”det bästa nytillskottet 
på länge inom europeisk jazz”.
Hans spelsätt manar fram 
jämförelser med tidigare mästa-
re på instrumentet såsom Sidney 
Bechet, Steve Lacy och John 
Coltrane, och i brittiska The 
Times har han kallats ”Europas 
främste sopransaxofonist”.

Emile Parisien föddes i Cahors 
1982. Han studerade musik på 
konservatoriet i Toulouse i slutet 
av 1990-talet och spelade under 
studieåren med framstående 
jazzpersonligheter som Christian 
McBride, Johnny Griffin och 
Bobby Hutcherson när de 
uppträdde på jazzfestivalen i 
Marciac. Han flyttade till Paris 
2000 och 2004 bildade han sin 
första kvartett.
Emile Parisien har tilldelats 
två av Frankrikes viktigaste 
jazzutmärkelser: Prix Django 
Reinhardt 2012 och Victoires du 
Jazz 2014. År 2015 fick han tyska 
ECHO Jazz Award i kategorin 
bästa internationella ensemble, 
tillsammans med ackordeonis-
ten Vincent Peirani, och 2017 i 

kategorin bästa internationella 
instrumentalist.
På det lovordade albumet 
”Sfumato Live in Marciac” 
(2018) spelar Emile Parisien 
tillsammans med storheter som 
Wynton Marsalis, Joachim Kühn 
och Michel Portal.
Konserten bjuder på musik 
från det senaste albumet med 
Emile Parisien Quartet, ”Double 
Screening” (2019). Här blandas 
folklore och chanson med konst-
musik och frijazz i ett flöde med 
virtuosa improvisationer.
French soprano saxophonist 
Emile Parisien is widely regard-
ed as a jazz visionary. 
The French newspaper, Le 
Monde, has called him “the best 
new thing that has happened in 
European jazz for a long time”. 

His playing has prompted 
comparisons with earlier 
masters of the instrument such 
as Sidney Bechet, Steve Lacy 
and John Coltrane. The British 
newspaper, The Times, referred 
to him simply as “Europe’s lead-
ing soprano saxophonist”. 
Today’s concert will draw on 
“Double Screening” (2019), the 
new album with his quartet. The 
music blends the traditions of 
French and African folk music 
with departures into contem-
porary classical music and free 
jazz, all played in a spirit of 
virtuoso improvisation.

KONSERTVÄRD/CONCERT HOST

FOTO SYLVAIN GRIPOIX

TORSDAG / THURSDAY 5 AUG
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KONSERTVÄRD/CONCERT HOST

TORSDAG / THURSDAY 5 AUG

16.00 YSTADS TEATER

Caroline Henderson
Caroline Henderson (DK) – 
vocals 
Peter Fuglsang (DK) – saxophone 
Mads Hyhne (DK) – trombone 
Lars Vissing (DK) – trumpet 
Nikolaj Hess (DK) – piano 
Daniel Franck (DK) – bass 
Jakob Høyer (DK) – drums

Det är första gången som 
den danska superstjärnan 
Caroline Henderson medverkar 
på jazzfestivalen i Ystad! Jazz-
sångerskan föddes i Stockholm, 
växte upp i Philadelphia, New 
York och Paris och flyttade till 
Köpenhamn 1983. Som tonåring 
var hon vokalist i olika jazzband. 
Hon slog igenom i Danmark 1989 
i det framgångsrika popbandet 
Ray Dee Oh där hon och Maria 
Bramsen var vokalister.
Solokarriären inleddes med 
det mångfaldigt prisbelönta 
albumet ”Cinemataztic” 
(1995), som genremässigt kan 

karakteriseras som pop, triphop 
och jazz. Sammantaget har Ca-
roline Henderson gett ut tretton 
studioalbum som soloartist och 
hittills belönats med åtta danska 
musikpriser. 
Caroline Henderson är också 
skådespelare och har medverkat 
i såväl scenuppsättningar som 
inspelningar. Hon hade en roll 
i den spanska filmen ”Tuya 
siempre” (”Always Yours”; 
2007) som tog hem tre priser 
vid filmfestivalen i Málaga, 
spelade en av huvudrollerna 
i det Pulitzerprisvinnande 
dramat ”Disgraced” på Betty 
Nansen Teatret i Köpenhamn 
hösten 2017 och medverkar i den 
rykande aktuella uppföljaren till 
tv-serien ”Vikings”: ”Vikings: 
Valhalla”.
Vid flera tillfällen har Caroline 
Henderson representerat sitt 
hemland i officiella samman-
hang. År 2010 belönades 

hon med Dannebrogordens 
riddarkors för sina insatser för 
Danmark.
Förra året släppte Caroline 
Henderson sitt första soloalbum 
på danska: ”Den dans-
ke sang …”.
I ett citat på carolinehen-
derson.com reflekterar den 
danska superstjärnan över 
sin musikaliska karriär: “De 
senaste femton–tjugo åren har 
jag kunnat göra saker jag alltid 
har drömt om. Jag skriver mitt 
eget material, jag är min egen 
producent och jag arbetar med 
människor som låter mig utmana 
mig själv …”
This afternoon’s concert 
presents Denmark’s jazz diva 
Caroline Henderson, who is 
performing for the first time 
at YSJF.   
Caroline Henderson was born 
in Stockholm, grew up in Phil-
adelphia, New York and Paris, 

and moved to Copenhagen in 
1983. As a teenager she sang in 
various jazz bands, and in 1989 
she got her breakthrough in Den-
mark with the hugely successful 
pop band Ray Dee Oh.
She has released 13 studio 
albums since launching her 
solo career with the multi 
award-winning “Cinemataztic” 
(1995), which merged pop, trip 
hop and jazz. Over the years, 
she has won eight Danish Music 
Awards. 
Last year, Caroline Henderson 
released her first solo album in 
Danish: “Den Danske Sang ...” 
(The Danish Song …).
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18.30 SALUHALLEN

SOFIA 4 Wizards “Wizard Storm”
Nicole Johänntgen (DE/
CH) – sax  
Mareille Merck (DE) – guitar  
Stina Andersdotter – bass 
Cecilia Sanchietti (IT) – drums

Passion, energi och ren jazz-
magi präglar detta möte mellan 
fyra dynamiska musiker och 
kompositörer som tolkar några 
av musikvärldens greatest hits.
Musikprojektet SOFIA, 
Support of Female Improvising 
Artists, grundades av dess 
ledare Nicole Johänntgen 2013. 
Genom SOFIA får kvinnliga 
jazzmusiker stöd och ett 
mångfasetterat kontaktnät i 
musikvärlden. Projektet har som 
mål att få fler kvinnliga jazzmusi-
ker på jazzscenen.
Alt- och sopransaxofonisten 
Nicole Johänntgen, som har sin 
bas i Schweiz sedan 2005, har 
belönats med flera priser och 
till dags dato gett ut sjutton 
jazz album. Hon har turnerat i 

hela Europa och spelat på jazz-
festivalen i Ystad flera gånger, 
senast i konserten ”Sisters in 
Jazz” 2019 med sångerskan 
Cæcilie Norby i en internationell 
ensemble. Nicole Johänntgen 
gjorde också en bejublad 
solokonsert i Klosterkyrkan i 
Ystad 2019.
Den tyska jazzgitarristen  
Mareille Merck leder trion 
Mareille Merck LARUS, som 
tidigare i år kom med sitt 
första album. I oktober 2020 
var Mareille Merck inbjuden till 
Montreux Jazz Academy där 
hon spelade med bland andra 
gitarristen John McLaughlin och 
trumslagaren Anne Paceo. 
Den italienska trumslagaren 
Cecilia Sanchietti har gett ut tre 
album med egna kompositioner. 
Det senaste, ”Postcard from 
Gamla Stan”, spelade hon in med 
en svensk konstellation beståen-
de av sångaren Anna Lundqvist, 
saxofonisten Linus Lindblom, 

pianisten Simon Westman och 
basisten Josef Kallerdahl.
Basisten Stina Andersdotter 
är utbildad vid Fridhems och 
Lunnevads folkhögskolor och 
har en treårig musikerutbildning 
från Musikhögskolan i Malmö. 
År 2019 släppte hon sitt debut-
album ”Starling & Oak Tree”. 
Förutom egna projekt medverkar 
Stina Andersdotter i konstella-
tioner som Öresund Triplettes, 
Juju Jazz och Sallyswag.
Four dynamic European 
musicians and composers add 
a little jazz magic to some of 
the greatest hits in music for 
a concert full of passion and 
energy.
Award-winning German alto 
and soprano saxophonist Nicole 
Johänntgen has released 17 
jazz albums to date. She is the 
director of the project Support 
of Female Improvising Artists 
(SOFIA), which she founded 
in 2013. 

German jazz guitarist Mareille 
Merck is bandleader of the 
trio Mareille Merck LARUS, 
which released its debut album 
earlier this year. 
Italian drummer Cecilia 
Sanchietti has released three 
albums featuring her own 
compositions. The latest was 
“Postcard from Gamla Stan” 
(2021). 
Bassist Stina Andersdotter 
released her debut album 
“Starling & Oak Tree” in 2019 
As well as her own projects, 
she performs in numerous other 
constellations.

KONSERTVÄRD/CONCERT HOST

TORSDAG / THURSDAY 5 AUG

FOTO DANIEL BERNET FOTO NILS MEHR FOTO ROBERTO SCORTA

FOTO ELLIK A HENRIKSON
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TORSDAG / THURSDAY 5 AUG

21.00 YSTADS TEATER

Yamandu Costa
Yamandu Costa (BR) – guitar

Yamandu Costa är en virtuos 
på brasiliansk sjusträngad 
klassisk gitarr. Han har utvecklat 
en egen stil med element från 
traditionella latinamerikanska 
musiktraditioner.
Solokonserten med Yamandu 
Costa bjuder på såväl samba, 
tango och bossa nova som 
snabb, svängande choro från 
södra Brasilien och milonga från 
Montevideo och Buenos Aires – 
från snabbt, explosivt, intensivt 
till finstämt, stilla, melodiskt.
Yamandu Costa föddes 1980 
i den brasilianska staden Passo 
Fundo. Sju år gammal började 

han spela gitarr tillsammans 
med sin far, Algacir Costa, som 
ledde gruppen Os Fronteiriços. 
Tidigt lyssnade han på och tog 
till sig folkmusiken i södra Bra-
silien, Argentina och Uruguay. 
Lúcio Yanel, en renommerad 
argentinsk gitarrist som bosatt 
sig i Brasilien, blev hans gitarrlä-
rare. Yamandu Costa upptäckte 
nu den klassiske tonsättaren 
Radamès Gnattali och blev in-
spirerad att studera brasiliansk 
musik av Antônio Carlos Jobim, 
Baden Powell, Raphael Rabello 
med flera.
Debutkonserten i São Paulo 
blev också Yamandu Costas 
stora genombrott. Han var då 

17 år gammal. I dag är han en av 
Brasiliens ledande musiker och 
tonsättare med internationellt 
renommé. Han har turnerat i 
hela världen sedan 1990 och 
spelat in en lång rad album. 
Det senaste, ”Festejo”, gavs 
ut i 2020.
Yamandu Costa, a virtuoso 
of the Brazilian seven-stringed 
classical guitar, has created his 
own distinctive style, reflecting 
and recombining the rich diversi-
ty of traditional Latin American 
music genres. 
Tonight’s solo concert will 
range from high-tempo compo-
sitions of great intensity and 
complexity to delicate, gentle 

melodies, embracing everything 
from samba, tango and bossa 
nova to the fast and happy 
swing rhythms of choro from 
southern Brazil and milonga, a 
lively musical style that originat-
ed in the River Plate region of 
Argentina and Uruguay.  
Since his big breakthrough – 
his first concert in São Paulo at 
the age of 17 – Yamandu Costa 
has become one of the leading 
Brazilian musicians, composers 
and live performers of his gen-
eration, touring worldwide since 
the late 1990s and producing a 
long series of albums including 
the latest “Festejo” (2020).

FOTO RODRIGO LOPES
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KONSERTVÄRD/CONCERT HOST

13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Cecilia Persson & Cennet Jönsson “Premiere”
Cecilia Persson –  
piano, composition  
Cennet Jönsson – 
saxophone, clarinet, 
composition  
Tobias Wiklund – 
trumpet, flugelhorn 
Lisa Långbacka – accordion 
Thommy Andersson – bass 
Lisbeth Diers (DK) – drums

Ystad Sweden Jazz Festival 
och Musik i Syd presenterar 
ett nytt musikaliskt samarbete 
mellan musiker med lång 
erfarenhet av folkmusik, jazz och 
fri improvisation. Gruppen leds 
av pianisten Cecilia Persson och 
saxofonisten Cennet Jönsson. 
Musiken som framförs är en 
specialbeställning för denna 
konsert på Ystad Sweden Jazz 
Festival.
Cecilia Persson, pianist och 
tonsättare som belönats med 

många stipendier och priser, 
grundade gruppen Paavo tillsam-
mans med Sofia Jernberg. Hon 
spelar i ensembler både i Sveri-
ge och utomlands, bland andra 
Lina Nyberg Band, och har varit 
huskompositör hos Norrbotten 
Big Band. Om samarbetet med 
Cennet Jönsson säger Cecilia 
Persson: 
”Ser oerhört mycket fram 
emot att få samarbeta med 
Cennet då han är en stor 
musikalisk förebild för mig. Vi 
har gemensamt valt ut musiker 
till projektet för deras starkt 
personliga och musikaliska 
uttryck, och för att vi tror att vi 
tillsammans kan framföra vår 
musik på allra bästa vis.”
Cennet Jönsson, sopran- 
och tenorsaxofonist samt 
basklarinettist, startade Cennet 
Jönsson Group 2001. Han spelar 
också i den svensk-danska trion 

Cenlistho med slagverkaren 
Lisbeth Diers och basisten 
Thommy Andersson, som båda 
medverkar i detta unika festival-
samarbete. Cennet Jönsson har 
varit kompositör, arrangör och 
solist i Tolvan Big Band sedan 
1981 och har spelat med många 
av jazzvärldens största, såsom 
Dizzy Gillespie, David Liebman 
och Michael Brecker.
Missa inte detta tillfälle 
att uppleva ett uruppförande 
och en scenpremiär med en ny 
superjazzgrupp!
In cooperation with Musik i 
Syd, Ystad Sweden Jazz Festival 
presents a new jazz supergroup. 
Led by pianist Cecilia Persson 
and saxophonist Cennet 
Jönsson, both composers, the 
sextet brings together leading 
Swedish musicians with long 
experience of folk music, jazz 
and free improvisation. The mu-

sic for today’s concert has been 
specially commissioned for this 
performance at the festival.
Cennet Jönsson has played 
with many well-known names 
such as Dizzy Gillespie, David 
Liebman and Michael Brecker. 
Cecilia Persson, who is active 
nationally and internationally as 
a musician in constellations such 
as the Lina Nyberg Band, says:
“I am really looking forward 
to collaborating with Cennet, as 
he is an important musical role 
model for me. We have jointly 
selected the musicians for the 
project for their strong personal 
and musical expression, and be-
cause we believe that together 
we can present our music in the 
best possible way.”

FOTO JOHAN SUNDELLFOTO MIKI ANAGRIUS

FREDAG / FRIDAY 6 AUG
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16.00 YSTADS TEATER

Scandinavian Jazz Orchestra meets Isabella Lundgren 
“Stories No One Has Heard”

Isabella Lundgren – vocals  
Emil Fredberg – vocals 
Trumpet:  
Elin Andersson 
Mårten Lundgren 
Jocke Wickström 
Maria Shaik 
Saxophone: 
Julia Strzalek 
Karolina Almgren 
Karl-Martin Almqvist 
Emma Josefsson  
Fredrik Lindborg 
Trombone:  
Karin Hammar  
Ebba Åsman  
Ingrid Utne  
Agnes Darelid 
Rhythm section:  
Jesse Emmoth – piano 
Charlotta Andersson – guitar 
Gabriel Waite – bass 
Cornelia Nilsson – drums

Ett nytt storband gör sitt 
första offentliga framträ-
dande på Ystad Sweden Jazz 
Festival 2021: Scandinavian Jazz 
Orchestra!
Idén till storbandet kläcktes 
för drygt ett år sedan av med-
lemmarna i Fredbergs Orkester, 
en svensk kvintett som bildades 
2012, och de lyckades engagera 
några av Skandinaviens mest 
efterfrågade musiker och 
solister. 
Scandinavian Jazz Orchestras 
första projekt har rubriken 
”Historier som ingen hört” och 
bygger på texter skrivna av 
bland andra komikern Babben 
Larsson och författaren Kalle 
Lind. Texterna är specialskrivna 
för orkestern och musiken är 
nykomponerad av bandets 
pianist Jesse Emmoth. Kathrine 
Windfeld, Cecilia Persson, Mats 

Hålling and Claus Sörensen har 
arrangerat musiken.
Isabella Lundgren, en av Sve-
riges populäraste jazzvokalister, 
bjöds in till Scandinavian Jazz 
Orchestras första projekt och 
framträder med orkestern på 
Ystad Sweden Jazz Festival 
2021! Sedan hon släppte sitt 
första album, ”It Had To Be 
You” (2012), har hon belönats 
med några av Sveriges främsta 
utmärkelser i jazzvärlden, såsom 
Jazzkatten och Gyllene Skivan. 
Hennes senaste album heter 
”Look for the Silver Lining” 
(2021).
A new big band, the Scandi-
navian Jazz Orchestra, will be 
performing for the very first time 
at Ystad Sweden Jazz Festival.  
The big band is the brainchild 
of the members of Fredbergs 
Orkester, a Swedish quintet. 

A little over one year after 
hatching the idea, they have 
succeeded in bringing together 
some of Scandinavia’s most 
sought-after musicians and 
soloists to launch the band. 
The ensemble’s first project is 
“Stories No One Has Heard” 
with music and lyrics specially 
written for the Scandinavian 
Jazz Orchestra. 
One of the most popular jazz 
vocalists in Sweden, Isabella 
Lundgren, was invited to join the 
project. Since her debut album, 
“It Had To Be You” (2012), she 
has gone on to win some of 
Sweden’s major jazz awards.

FREDAG / FRIDAY 6 AUG

KONSERTVÄRD/CONCERT HOST

FOTO ELVIRA GLÄNTEFOTO DAVID ELG MOOB
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18.30 S:TA MARIA KYRKA

Anders Jormin, Lena Willemark, Karin Nakagawa  
“Trees of Light”
Anders Jormin – bass
Lena Willemark – vocals, fiddle
Karin Nakagawa (JP) –  
25-string koto

Projektet ”Trees of Light”, 
är ett fascinerande musikaliskt 
möte mellan tre profilerade 
musiker med hemvist i jazz och 
improvisation, svensk folkmusik 
respektive japansk klassisk 
tradition.
Kontrabasisten och kompo-
sitören Anders Jormin hör till 
Sveriges mest framstående 
musiker inom jazz och improvi-
serad musik. Han är professor i 
improvisation vid Högskolan för 
scen och musik, Göteborgs uni-
versitet, och har spelat med flera 
stora namn inom jazzen, bland 
andra Charles Lloyd, Tomasz 
Stanko och Bobo Stenson. 
Lena Willemark, sångare, 
riksspelman och kompositör, är 
en av Sveriges främsta folkmusi-

ker. Hon kommer från Älvdalen, 
norr om Siljan i Dalarna, och 
sjunger ofta på älvdalska, en 
dialekt med rötter i fornnordiska 
som talas av uppemot tretusen 
personer. Älvdalska betraktas 
av många språkforskare som 
ett eget nordiskt språk. Lena 
Willemark är en av älvdalskans 
ambassadörer och i ”Trees of 
Light” framför hon tonsatta 
älvdalska dikter. Träd av ljus, 
som i ”Trees of Light”, heter på 
älvdalska Lyöstraini.
Karin Nakagawa är en 
framstående kotospelare och 
en virtuos på tjugofemsträngad 
koto. Hon har introducerat såväl 
det traditionella japanska strän-
ginstrumentet som en japansk 
klassisk musiktradition i flera 
framgångsrika internationella 
samarbeten med musiker inom 
folkmusik, jazz och samtida 
musik. 

Trion inledde sitt samar-
bete 2013 och turnerade i 
Skandinavien och Japan innan 
debutalbumet ”Trees of Light” 
släpptes 2015. Det mycket 
hyllade albumet resulterade i en 
svensk Grammis och flera andra 
utmärkelser. På sitt andra album, 
”Poems for Orchestra” (2019), 
som innehåller kompositioner 
och arrangemang av Anders 
Jormin, spelar trion tillsammans 
med ett storband. Ett tredje 
album är planerat och under 
produktion!
“Trees of Light” is a 
Swedish-Japanese project that 
brings together a fascinating 
improvisational mix of influences 
from Swedish folk music and the 
Japanese classical tradition. 
Swedish composer and cel-
ebrated double bassist Anders 
Jormin has played with Bobo 
Stenson, Charles Lloyd, Tomasz 
Stanko and many others. 

Considered to be the leading 
singer and fiddle player in the 
Swedish folk tradition, Lena Wil-
lemark often sings in Elfdalian, 
an old Scandinavian dialect. 
Karin Nakagawa is regarded 
as one of the leading exponents 
of the 25-string koto, an ancient, 
harp-like instrument seldom 
seen outside Japan. 
The trio started their 
collaboration in 2013 and have 
released “Trees of Light” (2015), 
which won a Swedish Grammy 
and several other awards, and 
“Poems for Orchestra” (2019). 
A third album from the trio is in 
the pipeline.

KONSERTVÄRD/CONCERT HOST

FREDAG / FRIDAY 6 AUG

FOTO KRISTIN LIDELL
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21.00 YSTADS TEATER

Jan Lundgren and Georg Riedel ”Lockrop”
Jan Lundgren – piano 
Georg Riedel – double bass

Georg Riedel är Ystad Sweden 
Jazz Festivals hedersgäst 
2021. Han intar en särställning 
i svensk musik: i decennier har 
han varit en framstående kontra-
basist, tonsättare och arrangör. 
Kvällens duokonsert med Jan 
Lundgren är en uppföljare till 
ett tidigare samarbete, albumet 
”Lockrop” (2006).
Pianisten och tonsättaren 
Jan Lundgren gjorde sin första 
skivinspelning 1994 och har 
sedan dess gett ut cirka femtio 
egna album. Han är universitets-
lektor i piano och gehörsspel 
vid Musikhögskolan i Malmö. 
År 2007 blev han som förste 
jazzpianist i Norden utnämnd till 
”Steinway Artist”. Jan Lundgren 

grundade Ystad Sweden Jazz 
Festival tillsammans med 
Thomas Lantz 2010 och har 
varit dess konstnärlige ledare 
alltsedan starten. Han blev 
konstnärlig ledare för Jazzhus 
Montmartre i Köpenhamn 2017.
Georg Riedel har under sin 
långa karriär samarbetat 
med många andra storheter i 
svenskt musikliv, till exempel 
Lars Gullin, Arne Domnérus, 
Monica Zetterlund och Cornelis 
Vreeswijk. Han spelade med 
pianisten Jan Johansson på 
det klassiska albumet ”Jazz på 
svenska” (1964), Sveriges genom 
tiderna mest sålda jazzskiva. 
Som tonsättare är han känd och 
älskad av en bred publik för sina 
barnvisor, kanske mest för sina 
kompositioner till tv-serier och 
långfilmer efter Astrid Lindgrens 

böcker. Sångtexterna skrevs av 
Astrid Lindgren själv.
Kvällens konsert bjuder på 
musik från albumet ”Lockrop”, 
en blandning av folkvisor, Georg 
Riedels Astrid Lindgren-sånger 
och Jan Lundgrens komposi-
tioner.
Georg Riedel, the YSJF guest 
of honour for 2021, has been a 
prominent figure in Swedish mu-
sic for decades as a composer, 
arranger and bassist. Tonight, 
he joins Jan Lundgren for a duo 
concert that revisits one of their 
earlier collaborations, the album 
“Lockrop” (2006). 
Pianist and composer Jan 
Lundgren has released around 
50 albums under his own name 
since 1994. He has been the 
Artistic Director of YSJF since 
2010 and took on the same 

role at Jazzhus Montmartre in 
Copenhagen in 2017.
During a long career, Georg 
Riedel has played with all the 
great names in Swedish music. 
Notably, he played with Jan 
Johansson on the classic album 
“Jazz på svenska” (1964), which 
became the best-selling Swed-
ish jazz album of all time. 
Tonight’s concert will mainly 
feature material from the 
“Lockrop” album – a mix of folk 
songs, Riedel’s music from the 
Astrid Lindgren repertoire and 
Jan Lundgren’s compositions.

KONSERTVÄRD/CONCERT HOST

FREDAG / FRIDAY 6 AUG

FOTO NOOMI RIEDELFOTO LARS GRÖNWALL
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LÖRDAG / SATURDAY 7 AUG

13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Vivian Buczek Group feat. Seamus Blake “Roots!”
Vivian Buczek – vocals 
Seamus Blake (US) – tenor 
saxophone 
Martin Sjöstedt – piano 
Jesper Bodilsen (DK) – bass 
Morten Lund (DK) – drums

Den svenska jazzvokalisten 
Vivian Buczek återvänder i 
denna konsert till sina tidiga 
musikaliska influenser: jazz, 
blues och swing.
Vivian Buczek växte upp i ett 
musikerhem med två språk och 
två länders jazztraditioner: Polen 
och Sverige. Hennes föräldrar 
är trombonisten Bruno Buczek, 
ursprungligen från Polen, och 
vibrafonisten Kristina Buczek. 
Vivian Buszek inledde sin karriär 
som soloartist efter studier 
vid Musikhögskolan i Malmö. 
Hennes första soloalbum ”Can’t 
We Be Friends?” (2003) har fått 

en rad uppföljare, varav den 
senaste är ”A Woman’s Voice” 
(2019).
Vivian Buczek återvänder till 
sina musikaliska rötter i sällskap 
med en grupp internationella 
musiker. Den svenske multiin-
strumentalisten och arrangören 
Martin Sjöstedt är efterfrågad 
som pianist såväl som basist 
på den europeiska jazzscenen. 
Basisten Jesper Bodilsen och 
trumslagaren Morten Lund, båda 
från Danmark, har spelat tillsam-
mans i många sammanhang och 
har sedan länge ett triosamarbe-
te med den italienske pianisten 
Stefano Bollani.
En saxofonist med världsrykte 
medverkar exklusivt i konserten: 
Seamus Blake. Han är sedan 
länge medlem i Mingus Big Band 
och har spelat med jazzstjärnor 
som gitarristen John Scofield 

och basisten Avishai Cohen. Han 
har gett ut flera album sedan 
1990-talet. Det senaste har 
titeln ”Guardians of the Heart 
Machine” (2019).
Vivian Buczek Group med Se-
amus Blake framför musik från 
ett kommande album, ”Roots!”, 
som släpps till hösten.
In her latest project, Swedish 
vocalist Vivian Buczek revisits 
her early musical influences – 
jazz, blues and swing.
As the daughter of two jazz 
musicians, Vivian Buczek grew 
up in a home permeated by mu-
sic, particularly the Polish and 
Swedish jazz traditions. She has 
established a solo singing career 
with a string of albums from 
“Can’t We Be Friends?” (2003) to 
“A Woman’s Voice” (2019).
On this journey back to her 
musical roots, she is joined by a 

group of international musicians 
including one of the world’s 
leading saxophone players, 
Seamus Blake. A long-time 
member of the Mingus Big 
Band, he has played with jazz 
luminaries such as John Scofield 
and Avishai Cohen, and released 
albums since the 1990s includ-
ing “Guardians of the Heart 
Machine” (2019).
The quintet will be playing 
material from the forthcoming 
album “Roots!”, which will be 
released in the autumn.

KONSERTVÄRD/CONCERT HOST

FOTO K ARLINA VITOLINAFOTO MIK AEL BJÖRK
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16.00 YSTADS TEATER

Stacey Kent feat. Jim Tomlinson & Claes Crona Trio
Stacey Kent (US) – vocals 
Jim Tomlinson (UK)  –  
saxophone 
Claes Crona – piano 
Johan Granqvist – bass 
Johan Löfcrantz – drums

Stacey Kent är en av världens 
främsta jazzsångerskor, känd 
för sina eleganta tolkningar av 
amerikanska, brasilianska och 
franska klassiker.
Under sin tjugofemåriga 
karriär har den amerikanska 
sångerskan sålt över två 
miljoner album. Det senaste, ”I 
Know I Dream: The Orchestral 
Sessions”, kom 2017 och 
innehåller välkända bossanova-
låtar, franska chansoner och 
amerikanska standards, men 
också nytt material komponerat 
av den brittiske tenorsaxofonis-
ten Jim Tomlinson, Stacey Kents 

make. Några av sångtexterna 
är författade av 2017 års No-
belpristagare i litteratur Kazuo 
Ishiguro, som har samarbetat 
med Kent–Tomlinson i många år. 
Stacey Kent har haft ett fram-
gångsrikt musikaliskt samarbete 
med Jim Tomlinson under hela 
sin karriär. Paret träffades när 
hon studerade vid Guildhall 
School of Music and Drama i 
London. Hon inledde sin bana 
som sångerska på jazzklubbar 
i London i början av 1990-talet 
och sjöng regelbundet på Ronnie 
Scotts klubb. Debutalbumet, 
”Close Your Eyes”, släpptes 
1997.
Pianisten Claes Crona, 
med Claes Crona Trio, är 
internationellt renommerad och 
har en karriär som är fantastisk 
jazzhistoria. Han spelade i en 
hustrio på legendariska Nalen 

i Stockholm på 1960-talet med 
Lars Gullin och Jan Allan. På 
1980-talet turnerade han med 
Benny Goodman och Svend 
Asmussen, en upplevelse som 
han själv beskriver som ”mitt 
livs turné”.
Första gången Stacey Kent 
och Jim Tomlinson framträdde 
med Claes Crona Trio i Sverige 
var 2004. Vi är glada att de nu 
återförenas för en konsert med 
tidlös musik i elegant tolkning.
American vocalist Stacey 
Kent, widely recognised as one 
of the world’s best jazz singers, 
is known for her elegant inter-
pretations of American, Brazilian 
and French classics.
During a career spanning 
over 25 years, Stacey Kent has 
sold over two million albums. 
The latest, “I Know I Dream: 
The Orchestral Sessions” (2017) 

contains well-known bossa 
nova songs, French chansons 
and American standards. It 
also features new material by 
her husband, the English tenor 
saxophonist and band colleague 
Jim Tomlinson. 
They are joined at YSJF by the 
Claes Crona Trio. Claes Crona 
has been a leading interna-
tional pianist since his group’s 
residency at the Nalen club in 
Stockholm in the 1960s. In the 
1980s, he took part in what he 
describes as “the tour of my life” 
with Benny Goodman and Svend 
Asmussen.

LÖRDAG / SATURDAY 7 AUG

KONSERTVÄRD/CONCERT HOST



18

LÖRDAG / SATURDAY 7 AUG

18.30 SALUHALLEN

Lily Dahab “Under the Same Sky”
Lily Dahab (AR) – vocals 
Bene Aperdannier (DE) – piano 
Jo Gehlmann (DE) – guitar  
Camilo Villa (CO) – bass 
Topo Gioia (AR) – percussion

Tio år efter sitt första bejubl-
ade framträdande i Ystad gästar 
den argentinskfödda sångerskan 
Lily Dahab åter jazzfestivalen. 
Med karisma och en röst i 
fulländad harmoni med musiken 
är hon en passionerad uttolkare 
av en hel värld av rytmer: tango, 
bossanova, folkmusik – jazz.  
Lily Dahab växte upp i Buenos 
Aires, där hon också studerade 
musik. Till en början var hon 
musikalartist och blev känd ge-
nom huvudroller som Grizabella 
i ”Cats”, Belle i ”Skönheten 
och odjuret” och Esmeralda i 

”Ringaren i Notre Dame”. Hon 
medverkade också i filmen ”Evi-
ta” med Madonna i huvudrollen 
som Eva Perón.
Efter att ha bott i Madrid 
och Barcelona lever Lily Dahab 
numera i Berlin tillsammans med 
pianisten Bene Aperdannier. 
Övriga musiker i bandet – gitar-
risten Jo Gehlmann, basisten 
Camilo Villa och perkussionisten 
Topo Gioia – har alla sin bas i 
Tyskland. 
Lily Dahab har gjort flera 
turnéer i Europa och hon har gett 
ut tre album: ”Nomade” (2010), 
”Huellas” (2013) och ”Bajo un 
mismo cielo” (2018).
Kulturjournalisten Bengt 
Eriksson recenserade konserten 
med Lily Dahab på jazzfestiva-

lens scen på Per Helsas gård 
2011 för Ystads Allehanda:
”Verklig skönsång med ofta 
blott sjudande rytmer, just på 
gränsen till den bubblande kok-
punkten, där tango, samba och 
andra afro-latinska blandningar 
och även arabiska rytmer byter 
av varann. Lily Dahabs röst 
glider fram med melodierna 
samtidigt som rytmerna böljar 
genom kroppen.”
Making a welcome return 
to YSJF is Lily Dahab, a vibrant 
vocalist who brings a world of 
colorful influences – tango, folk, 
Latin, bossanova and jazz – to 
the stage in her passionate 
performances.  
The Argentinean singer was 
born in Buenos Aires and first 
made a name for herself in 

musicals, taking the lead role 
in “Cats” and appearing with 
Madonna in the film “Evita”.
After living in Madrid and 
Barcelona, she has now settled 
in Berlin with her partner, 
pianist Bene Aperdannier. Her 
band features fine musicians 
– Jo Gehlmann on guitar, Camilo 
Villa on bass and percussionist 
Topo Gioia – who are all based 
in Germany.
Lily Dahab has released 
three albums, “Nomade” (2010), 
“Huellas” (2013) and “Bajo un 
mismo cielo” – “Under the Same 
Sky” (2018).

KONSERTVÄRD/CONCERT HOST

FOTO MORI HERRERO
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LÖRDAG / SATURDAY 7 AUG

KONSERTVÄRD/CONCERT HOST

FESTIVALENS 
VÄNNER

21.00 YSTADS TEATER

Andreas Schaerer “A Tribute to the Human Voice”
Andreas Schaerer (CH) – vocals 
and mouth percussion

Andreas Schaerer gjorde sen-
sation på jazzfestivalen i Ystad 
2018 tillsammans med gruppen 
A Novel of Anomaly. Nu återvän-
der röstkonstnären från Schweiz 
till Ystad och bjuder jazzpubliken 
på nyskapande nummer i en 
spännande solokonsert.
Sångaren Andreas Schaerer 
behärskar olika vokaltekniker 
och rör sig sömlöst mellan dem. 
Från croonerns sammetslena 
sång glider han över i scatsång 
och vidare i ett brett register 
från expressionistisk talsång 
och beatboxing till avancerad 
operakoloratur. Han är också en 
mästare på ljudimitationer och 
kan återskapa en mängd instru-
ment med sitt eget instrument 
– rösten.

Andreas Schaerer har gett ut 
flera album, senast ”The Waves 
Are Rising, Dear!” (2020) som 
han spelat in med sin sextett 
Hildegard Lernt Fliegen, och 
dessförinnan ”A Novel of Ano-
maly” (2018). På ”Out of Land” 
(2017) samarbetar han med 
bland andra saxofonisten Emile 
Parisien, som är en av artisterna 
vid årets jazzfestival i Ystad.
Bland Andreas Schaerers 
musikaliska samarbetspartner 
återfinns pianisterna Michael 
Wollny och Colin Vallon, gruppen 
The Ploctones och sångerskan 
Elina Duni. År 2009 medverkade 
han i ”Bobble”, en improvisa-
tionsopera med ordlös sång, på 
inbjudan av Bobby McFerrin. 
Utöver sina scenframträdanden 
är Andreas Schaerer efterfrågad 
som studioartist och kompositör 

i olika genrer från jazz och fre-
estyle till hiphop och filmmusik.
Andreas Schaerer undervisar 
sedan 2010 i jazzsång, impro-
visation och ensemblespel 
vid University of the Arts 
(Hochschule der Künste) i Bern.
”Det är både meditativt och 
halsbrytande, ibland samtidigt”, 
skrev Musikradion P2 om 
Andreas Schaerers sång i sin in-
troduktion till återutsändningen 
av konserten på jazzfestivalen i 
Ystad 2018.
Swiss vocal artist Andreas 
Schaerer was a sensation at 
YSJF in 2018, when he per-
formed with his band A Novel 
of Anomaly. He now returns 
to Ystad to offer more vocal 
innovations in an intriguing solo 
concert.
Andreas Schaerer is a per-
former who switches seamlessly 

between styles – from singing 
and crooning to scatting – and 
explores a wide spectrum of 
techniques including raw “spre-
chgesang” (an expressionist 
style between singing and 
speaking) and beat-boxing right 
through to elaborate operatic 
coloratura. 
His album releases include 
“Out of Land” (2017) with sax-
ophonist Emile Parisien among 
others, “A Novel of Anomaly” 
(2018) and the latest, “The 
Waves Are Rising, Dear!” (2020) 
with his sextet Hildegard Lernt 
Fliegen (Hildegard Learns to Fly).

FOTO RETO ANDREOLI
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TORSDAG / THURSDAY 5 AUG & FREDAG / FRIDAY 6 AUG
22.30 YSTADS TEATER

Cornelia Nilsson Trio
Zier Romme Larsen (DK)  – piano
Johnny Åman – bass 
Cornelia Nilsson – drums

En jam session är den perfekta 
avslutningen på en festival-
dag. I år hålls den populära 
jazzeftersitsen på Ystads Teater, 
närmare bestämt i det mysiga 
teaterkaféet.

Husbandet leds av prisade 
trumslagaren Cornelia Nilsson 
från Köpenhamn som är verksam 
i både Danmark och Sverige. 
Hon tilldelades förra årets pris 
ur Bengt Säve-Söderberghs 
stipendiefond. Priset delades ut 
vid Jazzfesten i Ystad. Hon har 
också tilldelats Ronnie Gardiners 

pris The Swedish Drummer 
Deserving Wider Recognition. 
Den danske pianisten Zier 
Romme Larsen spelar med 
Cornelia Nilsson och basisten 
Johnny Åman i husets jazztrio.
This year, the popular jam 
session – the perfect end to a 
jazz festival day – will be in the 
theatre café at Ystads Teater. 

Leader of this year’s house 
band is the young, award-win-
ning drummer Cornelia Nilsson. 
Her jam session trio features 
Danish pianist Zier Romme Lars-
en and bassist Johnny Åman.

FOTO HARRI PA AVOLAINEN FOTO MAGNUS BACHFOTO CHRISTER MÄNNIKUS

JAM SESSIONS
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TORSDAG / THURSDAY 5 AUG
14.30 YSTADS KONSTMUSEUM

Georg Riedel: 
”Mitt liv i musiken”
I en intervju berättar Georg 
Riedel om sin familjs flykt från 
Tjeckoslovakien 1938, om sam-
arbeten av avgörande betydelse 
med bland andra Lars Gullin, 
Arne Domnérus och Astrid Lind-
gren samt om aktuella projekt.

Georg Riedel talks about his 
key musical collaborations and 
current projects.
The interview is in Swedish.

FOTO NOOMI RIEDEL

FREDAG / FRIDAY 6 AUG
14.30 YSTADS KONSTMUSEUM

Siggi Loch: 
”A Life in the Spirit of Jazz”
En nyckelperson i europeiskt 
musikliv, Siggi Loch, ser tillbaka 
på sin sextioåriga karriär som 
manager och producent. År 1992 
lämnade han Warner Music 
International och grundade det 
tyska skivbolaget ACT, ett fri-
stående skivmärke som har haft 
avgörande betydelse för jazzens 
liv och utveckling i Europa.
Intervju på engelska.

Siggi Loch looks back at 
his 60-year career in the 
music business as manager 
and producer. In 1992, he left 
Warner International to found 
the independent record label, 
ACT, which has had a major 
influence on the development of 
European jazz.
The interview is in English.

FOTO SOPHIA SPRING

SAMTAL / CONVERSATIONS

FOTO ALEX ANDER MAHMOUD

ART CARL-HENRIK WIGREN

Susanne Rydén

Både Georg Riedel och Siggi Loch 
intervjuas av Susanne Rydén, ope-
rasångerska, vd för Musik i Syd och 
preses i Kungl. Musikaliska Akade-
mien, som i år firar 250-årsjubileum.
The interviewer for both events is 
opera singer Susanne Rydén, who is 
the CEO of Musik i Syd and the Pres-
ident of the Royal Swedish Academy 
of Music, which celebrates its 250th 
anniversary this year. 
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NEXT JAZZ GENERATION

Alltsedan starten har det varit viktigt att ge unga musiker 
möjlighet att spela på jazzfestivalen. Musik har varit deras 
liv sedan de var små. De har gått i kommunala musikskolor, 
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.

TORSDAG / THURSDAY 5 AUG 
14.00 HOS MORTEN CAFÉ

Alicia Lindberg Kvintett
Alicia Lindberg – vocals
Sara Danielsson – guitar
Ebba Dankel – piano 
Hilda Nordkvist – bass
Mattias Nyman – drums

Fem unga jazzmusiker från 
Skurups och Fridhems folkhög-
skolor framför en blandning 

av jazz och vispop. Musiken 
är skriven av sångaren och 
kompositören Alicia Lindberg. 
Gruppen spelar in sitt första 
album i höst.
This quintet play a mix of jazz 
and folkrock songs written by 
Alicia Lindberg.

TORSDAG / THURSDAY 5 AUG 
12.00 HOS MORTEN CAFÉ

Tre Öar “Tone Poem”
Sebastian Persson – guitar
Erik Grønnesby – bass
Arild Wahl – drums

Jazztrion Tre Öar bildades 
2015 och leds av gitarristen 
Sebastian Persson. Hans pas-
sion för puls utan tempo och för 
atmosfäriska ljudlandskap delas 

av basisten Erik Grønnesby och 
trummisen Arild Wahl. Trions de-
butskiva, ”Tone Poem”, släpptes 
i november förra året.
The album “Tone Poem” 
shows the trio’s passion for 
atmospheric sound landscapes.

FOTO HANNAH JOHANSSONFOTO MAJA WILHELMSSON
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NEXT JAZZ GENERATION

FREDAG / FRIDAY 6 AUG 
14.00 HOS MORTEN CAFÉ

Matilda Schyborger
Matilda Schyborger – vocals
Mattias Olofsson – guitar
Amanda Karström – bass
Sammy Hsia – drums

Matilda Schyborger har sitt 
hjärta i jazztraditionen, pop och 
gospel. I sina kompositioner 
hämtar hon inspiration hos Joni 

Mitchell och Billie Holiday och 
skapar ett unikt sound där klang 
och text är i fokus men också 
det laddade samspelet mellan 
musikerna.
Matilda Schyborger’s compo-
sitions reflect the jazz tradition, 
pop and gospel.

FREDAG / FRIDAY 6 AUG 
12.00 HOS MORTEN CAFÉ

Kristoffer Sjöström Trio
Tilda Björnberg – piano
Hampus Petersson – drums 
Kristoffer Sjöström – bass

Denna jazztrio bildades hös-
ten 2020 när de tre musikerna 
möttes på Musikhögskolan i 
Malmö. Tillsammans tar de 
nya steg i sina musikaliska 

uttryck och spelar en själfull, 
omvälvande musik i jazz- och 
folkmusikton.
The trio bring a soulful touch 
to their jazz and folk music-in-
spired repertoire.

FOTO ELVIRA GLÄNTEFOTO NIKLAS BERGSTRÖM

Är du inte redan  
prenumerant?
Bli det idag på  

ystadsallehanda.se

Vi längtarVi längtar efter att få skriva mer om  
alla lokala, folkliga och välbesökta  

arrangemang!
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NEXT JAZZ GENERATION

LÖRDAG / SATURDAY 7 AUG 
14.00 HOS MORTEN CAFÉ

Wallander Kvintett
Mauritz Lindström – alto sax
Axel Schubert – guitar
Erik Adner Wallander – piano
Alice Castell – bass
William Hector Friman – drums

Wallander Kvintett bildades 
på S:t Sigfrids folkhögskola 
2020 och består av fem unga 
jazzentusiaster som spelar egna 

kompositioner med utgångs-
punkt i både traditionell och 
modern jazz. Musiken pendlar 
från ett tillstånd av lugnt och 
vackert till ösigt och skoj.
The quintet’s own compo-
sitions combine elements of 
traditional and modern jazz.

LÖRDAG / SATURDAY 7 AUG 
12.00 HOS MORTEN CAFÉ

Alexandra Shabo Collective
Alexandra Shabo – vocals
Simon Pehrson Balvig – 
saxophone
Isaak Peyer – guitar 
Ima Baeza Bilgin – piano 
Alfred Bäckman – bass
Cüneyd Kocalp – drums

Alexandra Shabo Collective 
är ett dynamiskt band som 

bildades för tre år sedan. 
Sångaren Alexandra Shabo leder 
bandet och skriver musik som rör 
sig flytande genom jazz, progg, 
grunge och hiphop.
A sextet whose music flows 
between jazz, progressive rock, 
grunge and hiphop.

FOTO HANNA ÅSEDALFOTO NANNA GEIDENMARK
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POP-UP KONSERTER PÅ 
OLIKA PLATSER I YSTAD

Trumattack
Tania Wayra – vocals  
Fernando Massino – percussion

Trumattack är en pool av musiker som 
består av slagverkare med olika språk och 
rytmtraditioner. I en trumattack möts och 
stöts rytmer från olika delar av världen på till 
exempel congas, sangban, bongos, timbales, 
bombo leguero och darbuka. 
Tillsammans skapar vi ett gemensamt 
sväng. En trumattack sker med murarhinkar 
och trumstockar som delas ut till alla. Därtill 
används sång, bodybeat, handklapp och 
stamp. Under jazzfestivalen i Ystad och 
JazzKidz får barnen möjlighet att delta i 
vår Trumattack med flera workshops under 
dagen. 
Målgrupp: 7–15 år, speltid: ca 40 min.
Percussion from all over the world – and 
workshops, too – for the 7-to-15 age group.

EXKLUSIVT FÖR 
FRITIDSBARNEN I YSTAD

Trumattack + 
Rösträtt = Sant
Tania Wayra – vocals  
Fernando Massino – percussion

Trumattack + Rösträtt = Sant förenar 
rytmens och sångens värld. Här får barnen 
fördjupa sig i att spela på olika instrument 
och sjunga, på en och samma gång. En 
mycket interaktiv föreställning är detta och 
magin uppstår i samspelet mellan musiker 
och barnen. 
Här träffar ni slagverkaren Fernando 
Massino och sångaren Tania Wayra. De har 
båda sydamerikansk bakgrund och har till-
sammans utvecklat denna föreställning med 
utgångspunkt i UNGA Musik i Syds välkända 
produktioner Trumattack och Rösträtt.
Målgrupp: 4–8 år, speltid: ca 35 min.
A highly interactive percussion and 
song concert aimed primarily at the 4-to-8 
age group.

10.00 YSTADS STADSBIBLIOTEK

FLAX
Ida Karlsson Wretling – tenor sax  
Emeli Ek – percussion

En lekfull rörelse- och musikföreställning 
om locklåtar, att pröva sina vingar och bli 
flygfärdig. Två fågelfilurer lär känna sina 
vingar och sina röster. I boet spelar de 
blåsinstrument och slagverk, sjunger om lilla 
snigeln och blinkar med stjärnorna.
Kom! Var med! Flaxa, kraxa, dansa, lek 
och sjung med de nykläckta fågelfilurerna.
Låtarna är komponerade av Ida Karlsson 
Wretling och Emeli Ek och blandas med en 
stor skopa improvisation. Ständigt fram-
åtsträvande och nyskapande blandar duon 
toner, rytmer, rörelser och rumskomponeran-
de. En upplevelse för både öron och ögon.
Målgrupp: 1–3 år, speltid: ca 30 min.
A bird-theme music and movement 
performance for the very young (1 to 3 
years old).

KULTURCREW MEDVERK AR BACKSTAGE UNDER 
HELA DAGEN MED ALLA KONSERTER.

KULTURCREW PARTICIPATES BACKSTAGE WITH 
ALL CONCERTS THROUGHOUT THE DAY.

JAZZKIDZ FREDAG / FRIDAY 6 AUG

FOTO FELICIA KORMAN
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14.00 PER HELSAS GÅRD

Cirkeline, Coco 
och den vilda 
noshörningen
Moussa Diallo – vocals, bass
Eva Kunda Neidek – vocals, guitar
Preben Carlsen – guitar
Salieu Dibba – percussion

Musik kan vara att resa. Här får vi i bilder, 
rytmer och ord följa med på Cirkelines 
svindlande färd till Afrika. Föreställningen är 
en musikalisk berättelse som bygger på den 
danske animatören Jannik Hastrups film med 
samma titel – och musiken, komponerad 
av Moussa Diallo. Han är ciceron på resan 
tillsammans med Preben Carlsen, Salieu 
Dibba och Eva Kunda Neidek, som tolkar 
låtarna på svenska.
Konserten är ett samarbete mellan 
Moussa Diallo Production, Mix Musik och 
Musik i Syd.
The group takes the audience on a musical 
journey to Africa.

FOTO EVA KUNDA NEIDEK

SENIORJAZZ

FOTO MACIEJ SZ YMCZ YNSKI

TORSDAG / THURSDAY 5 AUG
11.00 SOLBACKEN
14.00 LÖDERUPSGÅRDEN 

FREDAG / FRIDAY 6 AUG
11.00 LJUSKÄLLAN
14.00 VÄDERLEKSVÄGEN 

”Svenska jazz- och vispärlor”
Anna Persson –  piano, vocals   

Maciej Szymczynski – double bass

Under Ystad Sweden Jazz Festival 
erbjuder Musik i Syd ett konsertprogram 
i jazzton åt fyra äldreboenden i Ystads 
kommun. 
Låtar vi minns och älskar – från Dan 
Andersson och Snoddas till Alice Babs och 
Monica Zetterlund. Med kontrabas, piano 

och sång ikläds de gamla dängorna nya 
kostymer. Avskalat, akustiskt och nära.
During the festival, duo Anna Persson 
and Maciej Szymczynski will be per-
forming a special Senior Jazz concert for 
residents at four elderly care homes in and 
around Ystad.
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Pia Carlström
Årets Jazzkonstnär är 
uppvuxen i Spanien och har 
studerat klassiskt modellmåleri, 
porträtt och skulptur vid Centro 
de Arte i Málaga och Academia 
JM samt Arte y oficio i Córdoba. 
Konststudierna fortsatte med 
grafik vid S.W. Hayter Atelier 
17 i Paris och Kunstakademien i 
Odense, där Pia även undervisat.  
Som andra generationens 
konstnär och medlem i ÖSKG, 
har Pia medverkat till konstens 
framgångar på Österlen. Hon har 
ställt ut över hela Sverige samt i 
Danmark och Tyskland.
”Från kustmotiv, höns och 
äpplen till jazzmotiv 2007, då 
första jazzaffischen blev till. 
Många spännande möten med 
musiker har det blivit sedan 
dess. Det är en inspirerande mo-
tivvärld, mötet mellan nonfigura-
tivt och figurativt i ljuskäglornas 
fantastiska färgpalett. Jag vill 
gärna att måleriet får ha sitt 
eget språk – färgupplevelsens. 
Därför kombinerar jag ofta med 
att screentrycka detaljerna. Jag 
lockas också av det impulsiva 
i tekniken med möjligheter till 
färgvariationer och ’dubbelexpo-

neringar’. Fuga och improvi-
sation – musik och måleri har 
mycket gemensamt”, säger en 
bubblande glad Pia Carlström. 
Auktion på originalet 
”Samspelt i Ystad” 
Pia Carlström har skänkt origi-
nalmålningen med bland andra 
Jan Lundgren och Nils Landgren 
till festivalen. Format 85 x 120 
cm. Originalet auktioneras ut 
under festivaldagarna. Lämna 
bud på www.ystadjazz.se. 
Auktionen avslutas lördagen 
den 7 augusti kl 20.45 innan 
avslutningskonserten börjar. 
Konstutställning på 
Saluhallen
Originalmålningen ”Samspelt 
i Ystad” ställs ut tillsammans 
med Pia Carlströms andra fina 
verk på nyöppnade Saluhallen i 
Ystad (hörnet Teatergränd/Stora 
Västergatan).  
Konstutställningen pågår 
31/7–15/8 med vernissage i 
konstnärens närvaro den 31/7 
kl 12.00.
Art poster
Originalet finns även som art 
poster i formatet 50 x 70 cm och 
kan köpas i JazzShopen samt i 

Saluhallen under festivalen för 
150 kr. Kan även beställas via 
festivalens webshop.
Pia Carlström grew up in 
Spain. She studied painting and 
sculpture in Málaga, Madrid and 
Córdoba and went on to study 
graphics in Paris and Odense. 
As a second-generation artist 
and member of the East Skåne 
Artists’ Society (ÖSKG), she has 
played a part in the success 
story of art in Österlen. Pia has 
exhibited all over Sweden and in 
Denmark and Germany.
She was commissioned to 
create the poster for the 2007 
Kristianstad Jazz Festival and 
music has long been a source of 
inspiration and motifs in her art. 
“Jazz music’s improvisational 
but simultaneously structured 
form has been a driving force 
in the studio for many years,” 
says Pia.
Auction of the original 
painting “Samspelt i 
Ystad” (Interplayed in Ystad)
Pia Carlström has donated 
the original painting, featuring 
Jan Lundgren and Nils Landgren 
among others, to the festival. 

Format 85 x 120 cm. The original 
will be auctioned during the 
festival. Place a bid at www.
ystadjazz.se    
The auction will end on Saturday 
7 August at 20.45, before the 
final concert. 
Art exhibition at Salu-
hallen
The original painting “Sam-
spelt i Ystad” will be exhibited 
along with other works by Pia 
Carlström at the newly opened 
Saluhallen in Ystad (on the 
corner of Teatergränd/Stora 
Västergatan). The exhibition 
runs 31 July–15 August with a 
preview, attended by the artist, 
on 31 July at 12.00.
Art poster
The painting is also available 
as an art poster, format 50 x 70 
cm, which can be purchased at 
the JazzShop and Saluhallen 
during the festival for SEK 150. 
It can also be ordered via the 
festival’s webshop.  

JAZZKONSTNÄR / JAZZ ARTIST 2021
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Karl Fredrik på Eklaholm
Karl Fredrik på Eklaholm är 
floristen, landskapsarkitekten 
och entreprenören som driver 
inredningsbutik och galleri i 
Hagestad Radby på Österlen. 
Karl Fredrik har också arrangerat 
flera trädgårdsmässor och 
utställningar, varit florist för 
norska kungahuset, medverkat 
till arrangemangen vid utdel-
ningen av Nobels fredspris och 
var en av floristerna vid utställ-
ningen ”Kungliga brudbuketter 
genom tiderna” i orangeriet på 
Ulriksdals slottsträdgård. Ernst 
Kirchsteiger och Petter Storda-
len är andra som uppskattar Karl 
Fredriks kreativitet. Vid Malmö 
Garden Show 2015 vann Karl 
Fredrik både guldmedalj, Best 
in Show och Publikens pris. Karl 

Fredrik sprider flitigt kunskap, 
glädje och inspiration via sociala 
medier och inte minst i program-
serien på TV4. Tredje säsongens 
inspelningar pågår för fullt! Allt 
ackompanjerat av softa, härliga 
jazztoner och franska chansoner. 
Tack för att du sprider jazzglädje, 
Karl Fredrik!
Karl Fredrik Gustafsson is a 
florist, landscape architect and 
entrepreneur. He has been the 
florist to the Norwegian royal 
family and featured in a TV gar-
dening series filmed at Eklaholm, 
his home in Österlen.

Susanna Alakoski
Susanna Alakoski är en av 
Sveriges mest respekterade 
författare. Hon är uppvuxen i 
Ystad och debuterade 2006 med 
romanen ”Svinalängorna”, som 
belönades med Augustpriset. 
Boken blev film, inspelad i Ystad 
och på Österlen, men också pjäs 
som turnerade i såväl Sverige 
som Finland. Sedan dess har 
många av Alakoskis texter och 
böcker, bland annat ”Håpas 
du trifs bra i fengelset” och 
dagboksessäerna ”Oktober i 
Fattigsverige” och ”April i An-
hörigsverige”, bidragit till rejäla 
tankeställare. Alakoski har även 
skrivit dramatik och hennes fyra 
barnböcker utspelar sig alla i 
Ystad. 2015 utsågs Alakoski till 
hedersdoktor vid Fakulteten för 

hälsa och samhälle vid Malmö 
universitet. Efter den kritiker-
rosade ”Bomullsängeln”, första 
delen i en svit om fyra romaner, 
ser vi nu fram emot del två, 
”Londonflickan”, som utkommer 
veckan efter jazzfestivalen! 
Under socionomutbildningen 
i Göteborg var jazzdiggaren 
Alakoski frekvent besökare 
på jazzklubben Nefertiti. 
Välkommen som ambassadör för 
jazzfestivalen i Ystad, Susanna!
Susanna Alakoski, one of 
Sweden’s most respected au-
thors, grew up in Ystad. Her first 
novel, “Svinalängorna” (2006), 
won the August Prize. The film 
adaptation of the book was shot 
on location in Ystad–Österlen.

Se tidigare ambassadörer på sid. 31. See previous ambassadors on page 31.

FOTO REBECCA WALLINFOTO SARA MAC KEY
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SAMARBETSKONSERTER / SATELLITE CONCERTS

Under åren har YSJF samarbetat med olika konsertplatser som 
Solhällan i Löderup för att göra festivalen tillgänglig lokalt på Öster-
len. Årets tillskott är Hammenhögs Gästgivaregård.

Over the years YSJF has cooperated with different venues such 
as Solhällan i Löderup to make the festival accessible locally in 
Österlen. This year Hammenhögs Gästgivaregård will be hosting a 
satellite concert for the first time.

LÖRDAG / SATURDAY 7 AUG
19.30 HAMMENHÖGS GÄSTGIVAREGÅRD

Mårten Lundgren Quartet 
with special guest 
Mimi Terris 
”Going to the Movies”
Mimi Terris – vocals
Mårten Lundgren – trumpet, 
vocals
Zier Romme Larsen (DK) – piano
Ida Hvid (DK) – bass
Cornelia Nilsson – drums

Följ med in i filmens värld och 
hör jazzmelodier som ursprung-
ligen hörts från vita duken, 
men även kända filmteman 
omgjorda till jazz. Hur låter 
temat från ”Star Wars” som 
bebop? Vad var det för film som 
jazzsaxofonisten Gerry Mulligan 
skrev musik till?
Mårten Lundgren har satt 
samman en grupp bestående av 
de bästa musiker som Öresunds-

regionen har att erbjuda och 
denna afton gästas de av den 
fantastiska sångerskan Mimi 
Terris! Välkomna till en musika-
lisk resa genom filmens värld!
Trumpeter Mårten Lundgren 
has brought together top musi-
cians from Sweden and Denmark 
and special guest, vocalist Mimi 
Terris, to explore jazz in the mov-
ies, not only playing jazz from 
soundtracks, but also presenting 
jazz takes on film music. How 
does the ”Star Wars” theme 
sound as bebop?
Biljetter/Tickets:
info@hhgastis.se
+46 703 39 21 00

SÖNDAG / SUNDAY 8 AUG 
15.00 SOLHÄLLAN, LÖDERUP

Monday Night Big Band 
with Secret Guest
Monday Night Big Band
Secret Guest

Det blir svängig jazz på 
Solhällans scen med välkända 
storbandet Monday Night Big 
Band som presenterar en hemlig 
gäst.
Monday Night Big Band bild-
ades i Malmö 1988. Storbandet, 
som har kompositioner och 
arrangemang av Thad Jones 
som bas, har sedan starten 
bjudit in gäster från såväl den 
svenska som den internationella 
jazzscenen och turnerat i Europa 

och USA. MNBB har till exempel 
spelat på både jazzklubben Vil-
lage Vanguard och konserthuset 
Carnegie Hall i New York.
This afternoon’s concert 
offers swinging jazz in the 
company of the popular Monday 
Night Big Band and a secret 
guest. The Monday Night Big 
Band has established a strong 
reputation for blues and hard 
swinging jazz since it was 
formed in the 1980s.
Biljetter/Tickets:
tickster.se

FOTO HELENE THIRSTRUP WILSONFOTO ANDREAS PAULSSON
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YAZZFESTIVALENS VÄNNER 2021 / YAZZ FESTIVAL FRIENDS 2021

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 contribut-
ed 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 Gunilla Johansson Kosta
 2 Christer Johansson Kosta
 3 Inga-Britt Henriksson Ystad
 4 Erland Lundin Ystad
 5 Anita Svensson Ystad
 6 Thomas Nyh Ystad
 7 Birgitta Halldén Åkersberga
 8 Jerker Halldén Åkersberga
 9 Anita Haraldsson Hedbratt Mölnlycke
 10 Viveka Asplund Västerås
 11 Lennart Asplund Västerås
 12 Tord Alfredsson Svedala
 13 Tony Leo Ystad
 14 Jan Backenroth Skövde
 15 Gunnel Backenroth Stockholm
 16 Ana Rusovan Johnsson Ystad
 17 John Bolger Greystone, IR
 18 Christina Giovanos Järfälla
 19 Helena Balksäter Ystad
 20 Viviane Baladi Paris, FR
 21 Tomas Persson Lund
 22 Leif Holmer Jönköping
 23 Rune Jalmsell Ystad
 24 Henrik Plantin Ystad
 25 Leo De Rosa Bjärred

 26 Qlaez Wennberg Lerum
 27 Marianne Rylander Kalmar
 28 Owe Rylander Kalmar
 29 Staffan Björnberg Ystad
 30 Helene Coene Bryssel, BE
 31 Nils Magnus Lilja Bryssel, BE
 32 Olof Arvidsson Ystad
 33 Ann-Charlotte Wrange Valleberga
 34 Inger Nerman Täby
 35 Monica Brandström Floda
 36 Lennart Persson Karlshamn
 37 Björn Zitting Älmhult
 38 Ivo Banek Hamburg, DE
 39 Astrid Banek Hamburg, DE
 40 Suzanne Wrammert Ystad
 41 Lars Wrammert Ystad
 42 Susanne Keyser Ystad
 43 Roland Keyser Ystad
 44 Fredrik Wrange Valleberga
 45 Torvald Höjerback Lund
 46 Bärbel Westphal Växjö
 47 Mats Berntsson Karlshamn
 48 Gunilla Lagergren Svarte
 49 Bo Lagergren Svarte
 50 Ann-Britt Martinsson Vara

 51 Lars Martinsson Vara
 52 Elisabeth Markborn Djursholm
 53 Peter Markborn Djursholm
 54 Roddy Nilsson Växjö
 55 Lennart Kjellander Ystad
 56 Eva Evander Ystad
 57 Anders Evander Ystad
 58 Marie Johansson Abbekås
 59 Mats Johansson Abbekås
 60 Bo Lönnerblad Svarte
 61 Dahn-Ola Olsson Ystad
 62 Åsa Nilsson Årsta
 63 Ann-Eva Rosander Helsingborg
 64 Jan Lundgren Ystad
 65 Marie Juhlin Bjäresjö
 66 Lisbeth Nilsson Ystad
 67 Itta Johnson Ystad
 68 Curt Hansson Köpingebro
 69 Bryan Ralph Ystad
 70 Lars Jernryd Köpingebro
 71 Kjell Ulmfeldt Ystad
 72 Jette Christiansen Ystad
 73 Charlotta Blom Ystad
 74 Sten Wärnfeldt Ystad
 75 Thomas Lantz Ystad

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 Yazz-
festivalens 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.

JAZZAMBASSADÖRER 2010–2021 / JAZZ AMBASSADORS 2010–2021

Hedersambassadörer / 
Honorary Ambassadors: 
Quincy Jones
Bengt-Arne Wallin
Svend Asmussen
Martin Martinsson
Krister Henriksson
Håkan Hardenberger
Gösta Ekman
Jason Diakité (Timbuktu)

Jacques Werup
Sara Sommerfeld
Anne Lundberg
Gert Palmcrantz
Anna-Lena Laurin
Lena Endre
Henning Mankell
Edda Magnason
Björn Ranelid
Nicole Johänntgen

Lasse Åberg 
Ardy Strüwer
Anna-Lena Brundin-Bergelin
Jan Sigurd
Johan Wester
Henrik Sundström
Ann-Marie Rauer
Kim Andersson
Claes Malmberg
Sanna Persson Halapi

Efva Attling
Camilla Ahlgren
Marie och Gustav Mandelmann
Fredrik Lindström
Anne Swärd
Susanna Alakoski
Karl Fredrik Gustafsson
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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!

BIDRAGSGIVARE / DONORS

HUVUDSPONSORER / MAIN SPONSORS

YAZZFESTIVALENS FÖRETAGSVÄNNER / YAZZ FESTIVAL COMPANY FRIENDS

ARRANGÖRER / ARRANGERS

Nils Magnus Lilja Holmbergs

Ditt kulturmagasin från Österlen
österlen
på


