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VÄLKOMNA TILL / WELCOME TO YSTAD SWEDEN JAZZ FESTIVAL 2022!
Kära jazzvänner!

Dear friends,

Äntligen! vill man utropa. Nu kan vi åter erbjuda ett fullödigt
program med artister från hela världen – och förhoppningsvis fullsatta salonger! Samtidigt grumlas glädjen inför festivalen av kriget i
Ukraina, vars folk vi lider med.
Det var viktigt för oss att hålla i gång jazzfestivalen under
pandemin, och vi är glada för alla som vågade sig till Ystad för att
njuta av jazzmusiken.
Vår ambition uppmärksammades av många och 2021 präglades av två fina utmärkelser för vår del: Ystads kommun utsågs av
Riksförbundet Svensk Jazz till Årets jazzkommun och på hösten fick
vi Ystads kommuns kulturpris. Vi är otroligt stolta över dessa två
utmärkelser.
Under fjoråret utökade vi också vår verksamhet med en
vinterfestival med fokus på pianot och pianisten, Ystad Winter Piano
Fest. Under två dagar fick publiken möta sex pianister. Festivalen
kommer tillbaka den 28 och den 29 december i år.
Vi, föreningen Ystad Jazz, är övertygade om festivalens stora
betydelse för kulturliv och näringsliv, såväl regionalt som
nationellt. Därför kommer vi att fortsätta erbjuda en jazzfestival
som lockar världsstjärnor till Ystad och uppfyller vår kära publiks
förväntningar.
Festivalen kan leva vidare tack vare ett omfattande och
betydelsefullt stöd från Musik i Syd, Ystads kommun, Region Skåne
och Kulturrådet. Vi får på samma sätt ett omfattande stöd från
näringslivet i Ystad och vill uppmuntra till att gynna våra olika
företagsvänner.
Det finns en grupp människor som år efter år stöttar festivalen genom att vara medlemmar 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 en lyckad festival krävs en hängiven festivalkommitté och
många händer. Den lilla armé av volontärer som engagerat 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!

At last! At last we can again offer a full programme of artists
from all over the world – and hopefully at full venues! At the same
time, that joy is tempered by the war in Ukraine whose people we
stand with.
It was important for us to keep the jazz festival going during
the pandemic and we were very gratified to see all those who made
it to Ystad to enjoy jazz.
Our ambition was recognised by many people and 2021 was
marked by two awards: Ystad Municipality was named as Jazz Municipality of the Year by the national jazz association, Riksförbundet
Svensk Jazz, and in the autumn we received Ystad Municipality’s
Culture Award. We are very proud of these two awards.
Last year we also expanded our activities by introducing a
winter festival, focusing on the piano and pianist – the Ystad Winter
Piano Fest. Over two days our audience had the opportunity to listen
to six pianists. The festival will be back on 28 and 29 December
this year.
At Ystad Jazz, we are convinced that the festival has great
importance for cultural life and the business community,
both regionally and nationally. We therefore 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 Musik i Syd, Ystad Municipality, Region
Skåne and Kulturrådet. In a similar way, we benefit from the
substantial support of the business community in Ystad and would in
turn encourage people to support our various company friends.
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!

Thomas Lantz
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Ystad Jazz

Jan Lundgren
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KONSERT / CONCERTS
Sida
Page
Barn
Child
Ungdom
Youth
Lustkort

Ordinarie
Standard

Artist

Plats
Venue

Tid
Time

Onsdag 3 augusti / Wednesday 3 August
14.00

Yazzparad

Gunhild Carling & Carling Family

17.00

Ystad Saltsjöbad

Ale Möller Xeno Manía

350

280

19.00

Branteviks IP

Gunhild Carling & Carling Family

300

250

480

240

300

150

20.00

Ystads Teater

Stacey Kent feat. Jim Tomlinson & Claes Crona Trio

22.00

S:ta Maria kyrka

Festival-Tornväktare Ale Möller

23.00

Klosterkyrkan

Rosario Giuliani, Luciano Biondini "Cinema Italia"

6
175

7
6
100

8
7
9

Torsdag 4 augusti / Thursday 4 August
12.00

Hos Morten

Karin Pilhage Trio

13.00

Ystad Saltsjöbad

Gotland Big Band ”Plays the Music of Marcus Grufstedt”.

14.00

Hos Morten

EIRA

16.00

Ystads Teater

Cyrille Aimée

18.30

Saluhallen

20.00

Solhällan

Fri entré / Free entry
350

280

25

175

10

Fri entré / Free entry

25

400

200

Filip Jers with Carl Bagge Trio "In the spirit of Toots"

350

175

12

Jazz & Dine - biljett inkl måltid/ticket incl dinner

600

Chico Lindvall med Anders Bergcrantz och Damn!

345

170

22

400

200

21.00

Ystads Teater

Jan Lundgren & Ulf Wakenius Quartet "Tribute to Oscar and Duke"

22.30

Ystad Saltsjöbad

Mathias Landaeus Trio, jam

100

100

11

13

Fri entré / Free entry

24

Fri entré / Free entry

26

Fredag 5 augusti / Friday 5 August
12.00

Hos Morten

People in Orbit

13.00

Ystad Saltsjöbad

Mattias Svensson, Bill Mays, Viktoria Tolstoy,
Pascal Schumacher, Morten Lund

14.00

Hos Morten

Stella Gustin

16.00

Ystads Teater

Grégoire Maret, Romain Collin, Marvin Sewell ”Americana”

350

175

18.30

S:ta Maria kyrka

Bengan Janson, Linda Pettersson & Lars Ericsson "Personligt"

350

175

21.00

Ystads Teater

Anouar Brahem Quartet

420

210

22.30

Ystad Saltsjöbad

Olle Wullt Trio, jam

350

280

175

14

Fri entré / Free entry

26
100

15
16

100

Fri entré / Free entry

17
24

Lördag 6 augusti / Saturday 6 August
Fri entré / Free entry

12.00

Hos Morten

Irma Neumüller

13.00

Ystads Teater

Nduduzo Makhathini/Karl-Martin Almqvist ”Ababhemu Quartet”

14.00

Hos Morten

Solen Kvintett

16.00

Ystads Teater

Jan Lundgren, Ronnie Gardiner, Hannah Svensson,
Klas Lindquist, Martin Sjöstedt

400

200

18.30

Saluhallen

Zier Romme Quintet "Danish Piano Star"

300

150

Jazz & Dine - biljett inkl måltid/ticket incl dinner

550

Yellowjackets

480

240

395

195

21.00

Ystads Teater

300

150

27
100

Fri entré / Free entry

18
27

100

19
20

100

21

Söndag 7 augusti / Sunday 7 August
16.00

4

Solhällan

Monday Night Big Band feat. Sinne Eeg

23

KONSERTPLATSER / CONCERT VENUES

YSTADS TEATER

YSTAD SALTSJÖBAD

HOS MORTEN CAFÉ

S:TA MARIA KYRKA

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.

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

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.

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.

SOLHÄLLAN

KLOSTERKYRKAN

NORRA PROMENADEN

BRANTEVIKS IP

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

S:t Petri kyrkoplan
Det äldsta medeltida klostret
i Sverige finns i Ystad.
Klosterkyrkan är en del av
gråbrödraklostret grundat 1267.
200 onumrerade platser.
200 unnumbered seats.

Kyrkogårdsgatan 4
Norra Promenaden är en
park med magnolialund,
storslagna träd, rhododendron,
trädgårdsrestaurang, lekplats
och scen. Ta med egen stol eller
filt att sitta på.

Hylkavägen 10
Finns gott om välskyltade
p-platser. Finns också stort
antal stolar och bord, men ta
gärna med egen brassestol/
filt och picknick eller handla i
idrottsföreningens kiosk.

JAZZKIDZ

Torsdag 4 augusti / Thursday 4 August

Fri entré / Free entry

Sida / Page

10.00

Svarte Beach Club

JazzKidz - Loopa med Dan Rösträtt

28

13.00

Solhällan, Löderup

JazzKidz - Loopa med Dan Rösträtt

28

19.00

Fridhem, Ystad

JazzKidz - Loopa med Dan Rösträtt

28
Fri entré / Free entry

Fredag 5 augusti / Friday 5 August

Sida / Page

10.00

Norra Promenaden

JazzKidz - Loopa med Dan Rösträtt

29

11.00

Norra Promenaden

JazzKidz - Ugglan Gugglans modiga visor

29

13.00

Norra Promenaden

JazzKidz - Trumattack

29

14.00

Norra Promenaden

JazzKidz & SeniorJazz - Gitte Pålsson Musikmöte i parken

30

Biljetter:

Buy tickets via:

www.ystadjazz.se
www.ystadsteater.se
Ystad Visitor Center 0411-57 76 81
Återstående biljetter kan köpas på respektive arena en timme

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

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.

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.
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ONSDAG / WEDNESDAY 3 AUG

FOTO M A RKUS FÄG ERS T EN

19.00 BRANTEVIKS IP

Gunhild Carling
& Carling Family

YAZZPARADEN / YAZZ PARADE
14.00 ÖSTERPORTSTORG – STORA
ÖSTERGATAN – STORTORGET –
HAMNGATAN – CONTINENTAL DU SUD

Gunhild Carling
& Carling Family
Yazzparaden är själva upptakten på jazzfestivalen. Efter
två somrar med restriktioner,
utan det populära musikevenemanget på Ystads gator,
är ordningen nu återställd:
Yazzparaden är tillbaka!
Årets parad leds av en sprudlande jazzmusiker, Gunhild
Carling, som också ledde den
första Yazzparaden 2014.
Tillsammans med sitt band
går hon i täten när följet ger
sig av från Österportstorg mot
Stortorget och därifrån vidare
till ändhållplatsen framför hotell
Continental du Sud.
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The Yazz Parade is back! This
popular event in the streets of
Ystad is a sure sign that the
festival is underway!
And leading the parade is
Gunhild Carling the effervescent
multi-instrumentalist who led
the very first Yazz Parade in
2014.
Along with her band, she will
head the parade as it wends
from Österportstorg via Ystad’s
main square to wind up in front
of the hotel Continental Du Sud.
KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T

Gunhild Carling – trumpet,
trombone, piano, harp,
harmonica, flute, oboe,
bagpipes, crumhorn
Max Carling – clarinet,
saxophone, piano, violin
Aina Carling – banjo
Ulf Carling – trumpet
Nanna Carling – saxophone
Petronella Carling – trombone
Linnéa Carling – banjo
Håkan Persson – multiinstrumentalist
Rune Källén – piano
Gunhild Carling, ”Sveriges
swingdrottning”, ger tillsammans med sitt band också en
friluftskonsert i Brantevik.
Gunhild Carling har gjort sig
känd som multiinstrumentalist.
Hon spelar trombon, trumpet,
blockflöjt, säckpipa, munspel,
trummor och piano!
I olika konstellationer, som
Carling Family och Carling Big
Band, framträder hon med medlemmar ur sin familj och har med
swing och upptempo i populära
och underhållande scenshower
nått en bred publik.

Gunhild Carling har fått flera
utmärkelser och varit inbjuden
att spela vid klang- och jubelföreställningar som kung Carl
XVI Gustafs sjuttioårsdag 2016.
Hon har sin bas i USA sedan
2018 där hon har turnerat med
det berömda musikkollektivet
Postmodern Jukebox.
Gunhild Carling, “Sweden’s
Queen of Swing”, will be
showcasing her dynamic style
with her band at an open-air
concert in the coastal village of
Brantevik.
She is a renowned multi-instrumentalist whose range
includes trombone, trumpet,
recorder, bagpipes, harmonica,
drums and piano.
Playing with family members
in constellations such as The
Carling Family and Carling Big
Band, she developed a popular
and entertaining high-energy
approach that brought swing
and up-tempo jazz to a wider
audience.
I samarbete med/In cooperation with Musik under
stjärnorna.

ONSDAG / WEDNESDAY 3 AUG

FOTO OLO F GRIND

17.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Ale Möller ”Xeno Manía”
Ale Möller – mandola,
accordion, dulcimer, banjo…
Felisia Westberg – bass
Robin Cochrane – drums
Liliana Zavala – percussion,
vocals
Johan Graden – keyboards
Erik Rydvall – keyed fiddle
Jonas Knutsson – saxophone
Anna Malmström – clarinet
Karin Hammar – trombone
Kompositören och multi
instrumentalisten Ale Möller
kunde förra året fira femtio år
som scenartist. Mandola, ackordeon, bouzouki och banjo är bara
några av alla de instrument han
spelar, och samma skicklighet,
nyfikenhet och gränslösa lust
till musiken går igen i hans
kompositioner. Förankringen i
folkmusiken och världsmusiken
är stark, men starkare ändå är
själva rörelsen utan begränsningar av genrer. Influenserna
kommer från traditionell musik
såväl som från nya musikaliska
möten.

Ale Möllers senaste album,
”Xeno Manía” (2021), är en
klangvärld präglad av influenserna från fyra utvalda inspiratörer:
en grekisk amanes-sångare, en
indisk baul (vandrande sångare),
en dalaspelman och en ritispelare från Västafrika.
I presentationen av Xeno
Manía uttrycker Ale Möller sin
förundran över hur starkt vissa
av de musiker han mött lever
kvar i honom, som de fyra som
tillägnas skivan; han beskriver
dessa musikaliska möten som
att jamma med dem som inte
längre finns:
”Tidigare har det alltid varit
de fysiska mötena med
spelvänner runt om i världen
som fått igång mig. Men med
Xeno Manía upptäckte jag att de
mötena allt oftare sker inuti mitt
huvud. Många av mina stora
inspiratörer lever ju inte längre,
men känns ändå så oerhört
närvarande.”
Ale Möller har hittills vunnit
åtta Grammisutmärkelser

och är nominerad i kategorin
Årets folkmusik 2022 för ”Xeno
Manía”.
Swedish composer and
multi-instrumentalist Ale
Möller celebrated 50 years as
a performing artist in 2021. His
musical prowess covers instruments as diverse as mandola,
accordion, bouzouki and banjo,
and his compositions, drawing
influences from across the globe
and spanning traditional folk,
world and improvisational music, resist easy categorisation.
Ale Möller integrated some
of his major influences from
the past – four inspirational
musicians from Greece, India,
Sweden and West Africa – on
the album “Xeno Mania” (2021).
He has won eight Swedish
Grammys and “Xeno Mania”
is nominated in the folk music
category for the 2022 awards.
KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T

22.00 S:TA MARIA KYRKA
FESTIVALTORNVÄKTAREN
BLÅSER IN FESTIVALEN
A FANFARE FROM THE
CHURCH TOWER
Sedan 1748 har Ystad sin livs
levande Tornväktare som ser
till att det är lugnt och stilla
om nätterna. Varje år utses en
Festival-Tornväktare. I år är det
multimusikanten Ale Möller som
ska klättra de 107 smala trappstegen upp i S:ta Maria kyrkas
torn och inviga festivalen.
Since 1748, Ystad’s tower
watchman has looked out over
the town to check that all is
well during the night. Each year
a festival tower watchman is
selected. This year multiinstrumentalist Ale Möller will
climb the 107 narrow steps of
St. Mary’s Church tower to play
the fanfare.
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ONSDAG / WEDNESDAY 3 AUG

FOTO B ENOÎ T P E V ER ELLI

20.00 YSTADS TEATER

Stacey Kent feat. Jim Tomlinson & Claes Crona Trio
Stacey Kent (US) – vocals
Jim Tomlinson (UK) –
saxophone
Claes Crona – piano
Hans Andersson – 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, ”Songs
from Other Places” med den
amerikanske jazzpianisten Art
Hirahara, kom 2021. ”I know I
dream: The Orchestral Sessions”
från 2017 innehåller välkända
bossanovalåtar, franska chansoner och amerikanska standards,
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men också nytt material
komponerat av den brittiske
tenorsaxofonisten Jim Tomlinson, Stacey Kents make. Stacey
Kent har haft ett framgångsrikt
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 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 interpretations of American, Brazilian
and French classics.
During a career spanning
over 25 years, Stacey Kent has
sold over two million albums.
The latest is ”Songs from Other
Places” (2021) with American
jazz pianist Art Hirahara. “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 international 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.
KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T

FESTIVALENS
VÄNNER

ONSDAG / WEDNESDAY 3 AUG

FOTO ROB ER TO C I FA R ELLI

23.00 KLOSTERKYRKAN

Rosario Giuliani and Luciano Biondini ”Cinema Italia”
Rosario Giuliani (IT) – alto and
soprano sax
Luciano Biondini (IT) – accordion
Jazzfestivalens första dag
avrundas med en sen kvällskonsert i stämningsfull miljö, vackra
Klosterkyrkan i Ystad. Konserttemat fulländar stämningen:
italiensk filmmusik.
Konserten bygger på musik
från albumet ”Cinema Italia”
(2016), en hyllning till italiensk
filmmusik av och med Rosario
Giuliani, Luciano Biondini,
Michele Rabbia och Enzo Pietropaoli. Här återfinns legendariska
kompositörer som Nino Rota och
Ennio Morricone och musik ur
filmerna ”8 ½”, ”Harmonica – en
hämnare” (engelsk titel: ”Once
Upon a Time in the West”),

”Det ljuva livet” och ”Cinema
Paradiso”, för att nämna några.
Albumet innehåller också två
kompositioner av kvällens duo
Rosario Giuliani och Luciano
Biondini.
Saxofonisten och kompositören Rosario Giuliani har sedan
slutet av 1990-talet spelat in
tjugotalet album i eget namn.
Det senaste, ”Tribute to Bird”,
kom förra året. Hans omfattande musikaliska samarbeten
innefattar internationella
jazzmusiker som Charlie Haden,
Bob Mintzer, Dave Liebman, Kurt
Elling och Richard Galliano. I
filmvärlden har han samarbetat
med Ennio Morricone och också
medverkat på flera inspelningar
av filmmusik .
Luciano Biondini, som började spela ackordeon i tioårsål-

dern, är en mycket efterfrågad
musiker inom såväl jazz som
folkmusik och över genregränser.
Han har gjort flera skivinspelningar i olika konstellationer,
den senaste heter ”Dialogues”
och kom förra året. Bland hans
musikaliska samarbeten märks
Fabrizio Bosso och Enrico Rava.
År 2018 spelade Luciano Biondini på jazzfestivalen i Ystad i en
uppmärksammad och bejublad
konsert med Andreas Schaerer.
A late-night cinematic music
concert in the atmospheric
setting of Ystad Abbey provides
the perfect soundtrack to round
off the first day of the festival.
The concert draws on the
album “Cinema Italia” (2016) by
Rosario Giuliani, Luciano Biondini, Michele Rabbia and Enzo
Pietropaoli. It is a celebration of

Italian movie themes featuring
“8 ½”, “Once Upon a Time in the
West”, “La Dolce Vita” and “Ci
nema Paradiso” among others.
The album also has two original
tracks composed by tonight’s
duo Rosario Giuliani and Luciano
Biondini.
Saxophonist Rosario Giuliani
is no stranger to the world of
film – he has worked with Ennio
Morricone and played on nume
rous movie soundtracks.
Luciano Biondini is a highly
sought-after accordionist who
plays jazz and folk. He performed with Andreas Schaerer
at a memorable YSJF concert
in 2018.
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Gotland Big Band ”Plays the Music of Marcus Grufstedt”
Marcus Grufstedt – drums
Eliel Lazo (CU) – percussion
Daniel Tilling – piano
Josef Karnebäck – bass
Trumpet:
Magnus Appelholm
Patrik Skogh
Magnus Thorell
Mats Hoffman
Saxophone:
Magnus Blom
Lina Lövstrand
Pär Grebacken
Lars Linna
Jonas Granberg
Trombone:
Magnus Fahlén
Arvid Ageborg
Anna Hederstedt
Gustaf Wiklund
Marcus Grufstedt från Ystad
spelar trummor i Gotland Big
Band och skriver också musik
för storband. I denna konsert
på Ystad Saltsjöbad bjuder
storbandet från Visby på ett
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kraftpaket av Ystadssonens nya
kompositioner. Lita på att det
kommer att svänga!
Marcus Grufstedt är trumslagare i tredje generationen.
Redan som treåring, i slutet av
1970-talet, började han spela
trummor i sin farfars källare.
Intresset höll i sig, utvecklades
och ledde så småningom till studier i klassiskt slagverk vid Musikhögskolan i Malmö 1993–99.
Marcus Grufstedt flyttade till
Gotland och tillträdde en tjänst
som slagverkare och trummis på
Gotlandsmusiken 1999. Under
alla år på Gotlandsmusiken har
han också skrivit arrangemang
för musikstiftelsens fem ensemb
ler, bland dem Gotland Jazztrio
och Gotland Big Band.
För fem år sedan, 2017, fick
Marcus Grufstedt idén att skapa
ett storbandsalbum. Arbetet
inleddes och tre år senare fanns
resultatet i form av albumet
”Chopsless” (2020), ett sam-

arbete med Gotland Big Band
under namnet Mac Groover Big
Band med tio nya kompositioner
i arrangemang av Mac Groover
himself, Marcus Grufstedt.
Gotland Big Band, ett av
Sveriges tre professionella
storband, har verkat i över
femtio år. I denna konsert spelar
den världsberömde kubanske
slagverkaren Eliel Lazo med
storbandet. Han har samarbetat
med både internationella storband och ledande jazzmusiker
som Herbie Hancock och Bob
Mintzer.
Get in the swing at Ystad
Saltsjöbad when the Gotland
Big Band plays a new dynamic
repertoire written by drummer
and hometown boy Marcus
Grufstedt.
Marcus Grufstedt is Ystad
born and bred. He is a thirdgeneration drummer and started
playing at the age of three in his
grandfather’s basement in the

late 1970s. Since 1999, he has
lived and worked on Gotland as
a percussionist/drummer and
arranger for the regional music
organisation Gotlandsmusiken.
In 2020, Marcus Grufstedt
fulfilled his dream of writing and
arranging a complete big band
album when, in collaboration
with the Gotland Big Band
under the name Mac Groover,
he released of the album
“Chopsless”.
Today’s Gotland Big Band
line-up includes the outstanding
Cuban percussionist, Eliel Lazo,
who has worked with many
international big bands as well
as musicians such as Herbie
Hancock and Bob Mintzer.

KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T
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Cyrille Aimée
Cyrille Aimée (FR/US) – vocals
David Torkanowsky (US) – piano
Matteo Bortone (IT) – bass
Den franska sångerskan
Cyrille Aimée gjorde ett bejublat
framträdande på jazzfestivalen
i Ystad 2016. Bengt Eriksson recenserade konserten för Ystads
Allehanda och fann en distinkt,
livfull röst som gick från ”Stilla
och lugnt med fjärilslätta, bomullsmjuka rytmer” till ”extas”.
Cyrille Aimée växte upp i
franska Samois-sur-Seine.
Fadern, fransman, och modern,
från Dominikanska republiken,
introducerade henne i en
musikalisk mångfald där såväl
Michael Jackson som fransk
chanson ingick.
I tonåren sjöng Cyrille Aimée
på kaféer och klubbar i Paris,
men USA drog och hon flyttade
till New York, där hon stannade

i över tio år. Hon bor numera i
New Orleans.
Cyrille Aimée är framstående
på den internationella
jazzscenen och har fått flera
utmärkelser. Hon har vunnit
sångtävlingen som arrangeras
av jazzfestivalen i Montreux
samt Sarah Vaughn International
Jazz Vocal Competition.
År 2013 medverkade Cyrille
Aimée i en stjärnspäckad hyllningsshow till Broadwaykompositören Stephen Sondheim
i New York, handplockad
av huvudpersonen själv. Ett
resultat är albumet ”Move on:
A Sondheim Adventure”, som
släpptes 2019.
Bland albumen märks ”It’s a
Good Day” (2014) och ”Let’s
Get Lost” (2016) liksom ”Cyrille
Aimée Live” (2018). På hennes
senaste album, ”Petite Fleur”
(2021), medverkar New Orleans
Jazz Orchestra.

I denna konsert samarbetar
Cyrille Aimée med den kände
New Orleans-baserade pianisten David Torkanowsky. Han rör
sig ledigt mellan jazz, funk och
blues och har spelat med bland
andra sångerskorna Dianne
Reeves och Rickie Lee Jones
samt pianisten Errol Garner.
Trions basist, Matteo Bortone,
är också kompositör och orkesterledare. Hans senaste album
är ”No Land’s” (2020).
French singer Cyrille Aimée,
one of the hit performers at
YSJF 2016, has become one
of the leading, and most distinctive, voices in jazz. Among
numerous accolades, she has
won the Montreux Jazz Festival
Vocal Competition and the Sarah
Vaughn International Jazz Vocal
Competition.
Her exuberant, free-spirited
charm can be heard on albums
such as “It’s A Good Day” (2014)

and “Let’s Get Lost” (2016).
The album “Cyrille Aimée Live”
(2018) received critical acclaim
from The New York Times and
Wall Street Journal.
Born and raised in France but
now living in New Orleans, her
most recent album was as a
collaborator and vocalist with
the New Orleans Jazz Orchestra
on “Petite Fleur” (2021).
She is joined by New Orleans
pianist David Torkanowsky,
who has worked with Dianne
Reeves, Rickie Lee Jones and
Errol Garner. And on bass
is the Italian composer and
bandleader, Matteo Bortone,
whose most recent album is “No
Land’s” (2020).
KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T
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Filip Jers with Carl Bagge Trio ”In the Spirit of Toots”
Filip Jers – harmonica
Carl Bagge – piano
Martin Höper – bass
Chris Montgomery – drums
Den legendariske jazzmusikern Toots Thielemans
(1922–2016), belgisk munspelare
och gitarrist, skulle i år ha fyllt
hundra år. Han medverkade på
jazzfestivalen i Ystad 2010 och
2011. Det var Toots Thielemans
som i mitten av 1950-talet
introducerade det kromatiska
munspelet som jazzinstrument.
”In the Spirit of Toots” är en
hyllningskonsert till legendaren
och inspiratören signerad en av
Europas främsta munspelare,
Filip Jers. Vi får höra både musik
av och musik inspirerad av Toots
Thielemans.
Filip Jers studerade vid
Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm 2006–2011 med
munspel som huvudinstrument
och tog en masterexamen – nå-

12

got av en pionjärgärning då Filip
Jers var den förste munspelare
som gick masterprogrammet
i jazz.
I denna hyllningskonsert till
Toots Thielemans spelar Filip
Jers med välkända Carl Bagge
Trio, en mångsidig ensemble
som hyllats bland annat för sina
tolkningar av Bill Evans musik.
Toots Thielemans, som
samarbetade med Hasse Alfredson och Tage Danielsson på
1960-talet, besökte ofta Sverige
under årens lopp. Filip Jers
träffade honom flera gånger och
de två virtuoserna hann också
spela tillsammans.
”In the Spirit of Toots” är en
återspegling av en musikskatt
ur en sextio år lång karriär,
inte minst med blänk av alla
samarbeten med svenska
musiker och artister. Älskade
”Bluesette”, den mest berömda
av Toots Thielemans kompositioner, är självskriven. Denna

jazzstandard från början av
1960-talet finns i inspelningar
av hundratalet artister. Tage
Danielsson skrev svensk text till
”Bluesette” och sången, som fick
titeln ”Bedårande sommarvals”,
har blivit en klassiker i Monica
Zetterlunds framförande. Toots
Thielemans konstaterade själv:
”Om det finns någon musik som
beskriver mig, så är det den
låten.”
The legendary Belgian
harmonica player Toots
Thielemans is credited with
introducing the chromatic
harmonica as a jazz instrument
in the mid-1950s. He would
have turned 100 this year. To
celebrate this, one of Europe’s
leading harmonica players, Filip
Jers, presents a tribute concert
inspired by the music of Toots
Thielemans.
Filip Jers met Toots Thielemans several times during the
Belgian virtuoso’s many tours of

Sweden over the years and had
the chance to talk and play with
him. Toots Thielemans played at
the first YSJF in 2010 and again
in 2011.
Today’s concert setlist
reflects a treasure trove of music from a career that spanned
over 60 years and touches on his
many collaborations with Swedish musicians and artists. There
will be much-loved melodies
such as Toots Thielemans’ most
famous hit “Bluesette” (1961)
– a jazz standard that has been
recorded by over one hundred
artists. He once said: “If there’s
a piece of music that describes
me, it’s that song.”
KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T
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Jan Lundgren & Ulf Wakenius Quartet
”Tribute to Oscar and Duke”
Jan Lundgren – piano
Ulf Wakenius – guitar
Hans Backenroth – bass
Kristian Leth (DK) – drums
Två giganter i jazzen, Oscar
Peterson och Duke Ellington,
hyllas i denna konsert med idel
klassiker och fokus på deras
främsta kompositioner.
Oscar Peterson (1925–2007)
anses vara en av de största
jazzpianisterna genom tiderna.
Han har bland annat komponerat
”Cakewalk” och ”Hymn to
Freedom”.
Den legendariske bandledaren och pianisten Duke Ellington
(1899–1974) är upphovsman till
”It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t
Got That Swing)” och ”Caravan”.
Pianisten Jan Lundgren var
femton år gammal när han
första gången kom i kontakt
med Oscar Petersons musik.

Han lyssnade på albumet
”Night Train” (1963) med Oscar
Peterson Trio och beskriver den
inspirerande upplevelsen som en
av sina tidigaste och viktigaste
jazzinfluenser.
Gitarristen Ulf Wakenius
ingick i Oscar Peterson Quartet
i nästan elva år, fram till Oscar
Petersons död 2007. Han medverkade på albumen ”Trail of
Dreams” (2000) och ”A Summer
Night in Munich” (1999).
Hans Backenroth är en av
Sveriges mest anlitade basister.
Han har spelat med många av de
största inom svensk jazz, bland
dem Arne Domnérus, Bengt
Hallberg och Monica Zetterlund,
och medverkat på över 150
albuminspelningar.
Kristian Leth från Aarhus är
verksam som trummis i både
Danmark och Sverige och
mycket efterfrågad i olika

konstellationer. Han medverkar
regelbundet på jazzfestivalen i
Ystad, där han har spelat med
Benny Golson, Claire Martin,
Benny Green med flera.
Jan Lundgren, Ulf Wakenius,
Hans Backenroth och Kristian
Leth har tidigare spelat tillsammans i många sammanhang
och ofta som kvartett. På
jazzfestivalen 2020 möttes de
i en konsert med saxofonisten
Scott Hamilton.
Welcome to a concert of
classics that focuses on the best
original compositions by two
giants in jazz – Oscar Peterson
and Duke Ellington.
Oscar Peterson (1925–2007)
is considered to be one of the
greatest jazz pianists of all
time and wrote songs such
as “Cakewalk” and “Hymn
to Freedom”. The legendary
bandleader and pianist Duke

Ellington (1899–1974) penned
jazz standards such as “It Don’t
Mean a Thing (If It Ain’t Got That
Swing),” and “Caravan”
Pianist Jan Lundgren cites
Oscar Peterson as one of his
earliest and most important
jazz influences with the album
“Night Train” (1963) by the
Oscar Peterson Trio a particular
inspiration when he first heard it
at the age of 15.
Ulf Wakenius was guitarist in
the Oscar Peterson Quartet for
almost 11 years, until Peterson’s
death in 2007. They played
together on albums such as
“Trail of Dreams” (2000) and
“A Summer Night in Munich”
(1999).
KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T
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Mattias Svensson, Bill Mays, Viktoria Tolstoy,
Pascal Schumacher, Morten Lund
Mattias Svensson – bass
Bill Mays (US) – piano
Viktoria Tolstoy – vocals
Pascal Schumacher (LU) –
vibraphone
Morten Lund (DK) – drums
Mattias Svensson är en av
Sveriges främsta jazzbasister.
Under sin långa karriär har
han samarbetat med många
framstående jazzmusiker i en
mängd olika konstellationer.
För detta speciella tillfälle, på
Ystad Sweden Jazz Festival, har
Mattias Svensson handplockat
medmusiker, ett dreamteam, till
en internationell kvintett.
”Det är ett drömprojekt med
några av mina absoluta
favoritmusiker. Vi kommer att i
stor utsträckning spela mina arrangemang av originallåtar och
standards”, säger bandledaren.
Mattias Svensson är glad
över att åter få spela med den
amerikanske pianisten Bill Mays.
Senast det begav sig var i Japan
i slutet av 2000-talets första
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decennium. Bill Mays har en
enastående karriär med många
skiftande samarbeten. Han var
under flera år studiomusiker
i Hollywood och arbetade då
med storheter som Gerry Mulligan, Frank Sinatra och Sarah
Vaughan. På jazzfestivalen 2016
framförde han tillsammans med
jazzskribenten Doug Ramsey
ett uppskattat konsertprogram
på temat jazzpianister och
jazzpianots utveckling.
Sångerskan Viktoria Tolstoy
och Mattias Svensson har ett
samarbete som sträcker sig över
tjugofem år. Sedan debutalbumet ”Smile, Love and Spice”
(1994) har Viktoria Tolstoy
släppt ett dussintal album och
etablerat sig som en av Sveriges
främsta jazzsångerskor. Mattias
Svensson medverkade på hennes senaste album, ”Stations”
(2019).
Trumslagaren Morten Lund
och Mattias Svensson spelade
tillsammans första gången för
ungefär tjugo år sedan i Jan

Lundgren Trio. Mattias Svensson
har varit basist i trion sedan den
bildades 1995.
Mattias Svenssons beundran
för Pascal Schumacher,
vibrafonist och kompositör från
Luxemburg, väcktes då han
lyssnade på Pascal Schumacher
Quartets första album ”Change
of the Moon” (2004). I denna
konsert möts de två musikerna
för första gången.
Leading Swedish bassist
Mattias Svensson has assembled a quintet of top-flight jazz
musicians especially for this
YSJF concert.
“It’s a dream project that
brings together some of my
absolute favourite musicians.
We will mainly be playing my
arrangements of original compositions and standards,” says
Mattias Svensson.
Pianist Bill Mays was a
studio musician in Hollywood
for many years and has played
with jazz greats such as Gerry

Mulligan, Frank Sinatra and
Sarah Vaughan.
Vocalist Viktoria Tolstoy and
Mattias Svensson have worked
together for over 25 years. Mattias Svensson featured on her
most recent album “Stations”
(2019).
Mattias Svensson was an
original member of the Jan
Lundgren Trio when it was
formed in 1995 and first played
with drummer Morten Lund in
the trio 20 years ago.
Luxembourgish vibraphonist
Pascal Schumacher is someone
Mattias Svensson has admired
since listening to the Pascal
Schumacher Quartet’s first
album “Change of the Moon”
(2004). Today’s concert will
be the first time they have
performed together.
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Grégoire Maret, Romain Collin,
Marvin Sewell “Americana”
Grégoire Maret (CH) –
harmonica
Romain Collin (FR) – piano
Marvin Sewell (US) – guitar,
steel guitar
”Americana” är en hyllning
till den amerikanska musikens
rötter och förgreningar. Projektet är ett samarbete mellan
två virtuoser på jazzscenen,
munspelaren Grégoire Maret
och pianisten Romain Collin.
Albumet ”Americana”, med
Maret, Collin och den
amerikanske jazzgitarristen
Bill Frisell, gavs ut 2020. Bland
spåren återfinns klassiker
som Dire Straits ”Brothers in
Arms” och countrysångaren
Glen Campbells glansnummer
“Wichita Lineman”, komponerad
av Jimmy Webb.
Grégoire Maret och Romain
Collin beskriver själva “Americana” som ett tvärsnitt genom
folkmusik, country, blues,

rhythm & blues, gospel och blue
grass. Kärnpunkten i projektet
är att inkludera den amerikanska
musikens och kulturens samtliga
rötter.
Grégoire Maret, född i
Schweiz och bosatt i New York,
är en lyhörd och ekvilibristisk
instrumentalist som inte sällan
jämförs med Toots Thielemans.
Han har spelat med en rad storheter som Pat Metheny, Youssou
N’Dour, Pete Seeger, David Sanborn, George Benson och Herbie
Hancock, som om Maret säger:
”På munspel finns det ingen som
ens kommer i närheten, han kan
mäta sig med de bästa på vilket
instrument som helst.”
År 2016 gästade Grégoire
Maret jazzfestivalen i Ystad,
då med sångerskan Zara
McFarlane.
Den franske pianisten och
kompositören Romain Collin har
beskrivits som en visionär tonsättare och en av ledstjärnorna

i en ny generation jazzmusiker.
Hans senaste album utöver
”Americana” är ”Midnight
Shelter” (2021) och ”Tiny Lights”
(2019).
I ”Americana” på Ystad
Sweden Jazz Festival medverkar
den amerikanske jazz- och
bluesgitarristen Marvin Sewell.
Han har spelat med flera jazzprofiler, bland dem Cassandra
Wilson, Jack DeJohnette och
Lizz Wright.
“Americana”, a project
created by harmonica virtuoso
Grégoire Maret and acclaimed
pianist Romain Collin, celebrates
the varied roots of American
music.
The album “Americana”
(2020), also featuring American
guitarist Bill Frisell, includes
well-known songs such as the
Dire Straits hit “Brothers in
Arms” and “Wichita Lineman”,
made famous by Glen Campbell.

Grégoire Maret, one of the
most sought-after harmonica
players in the world, is often
compared to legends Toots
Thielemans and Stevie Wonder.
“There’s no one else out
there that comes close on the
harmonica, and he rivals the
best on any instrument.”
– Herbie Hancock
The French pianist and
composer Romain Collin was described by the Boston Globe as
being “among the leading lights
of a new breed of players”.
For today’s concert, the duo
is joined by the American jazz
and blues guitarist Marvin
Sewell.

KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T
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Bengan Janson, Linda Pettersson
& Lars Ericsson ”Personligt”
Bengan Janson – accordion
Linda Pettersson – vocals
Lars Ericsson – bass
I den rofyllda atmosfären
under kyrkvalven bjuder tre
välkända musiker i innerligt
samspel på både välkända och
mindre kända låtar med ”Personligt” som gemensam nämnare.
Spelmannen Bengan Janson
är en dragspelsvirtuos med ett
gränslöst förhållningssätt till
musiken. Han är hemma i svensk
folkmusik, visor, pop, rock och
jazz. Tillsammans med Per
Gudmundson vann han 2019 en
Grammis i kategorin folkmusik
för duons album ”Hjeltamôs”
(2018). Året efter tilldelades
han Monica Zetterlunds minnesfonds stipendium och 2021
Karamelodiktstipendiet av Povel
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Ramel-sällskapet. Han spelade
på förra årets Nobelprisceremoni i Blå hallen i Stockholm
tillsammans med operasångerskan Anne Sofie von Otter.
Jazzsångerskan Linda
Pettersson inledde sin karriär
1994 och har sjungit med välkända svenska musiker som Lars
Jansson, Putte Wickman och
Peter Gullin. Hon har gett ut flera
album, bland dem ”Remembering” (2010) och ”Some Really
Nice Songs We Really Like”
(2007) med Krister Jonsson.
Basisten Lars Ericsson från
Östersund hanterar såväl kontrabas som elbas och spelar jazz,
blues, pop, rock och hårdrock.
Han har gjort inspelningar och
turnerat med välkända svenska

artister som Tommy Körberg och
Sharon Dyall.
Three leading Swedish
musicians who love to perform
together will be playing a mix
of well-known and less familiar
songs with personal (“personligt”) connections in the serene
setting of Saint Mary’s church in
the heart of Ystad.
Bengan Janson is an accordionist whose musical range
spans Swedish folk music, ballads, pop, rock and jazz. Along
with Per Gudmundson, he won
a Swedish Grammy Award
in the Folk Music of the Year
category in 2019 for the duo’s
album “Hjeltamôs” (2018). He
performed with opera singer
Anne Sofie von Otter at last
year’s Nobel Prize Award
Ceremony.

Jazz singer Linda Pettersson
has worked with well-known
Swedish musicians such as Lars
Jansson, Putte Wickman and
Peter Gullin. Her albums include
“Remembering” (2010) and
“Some Really Nice Songs We
Really Like” (2007).
Lars Ericsson plays double
bass and electric bass in
different styles from jazz, blues
and ballads to pop, rock and
hard rock. He has recorded and
toured with many well-established names in Swedish music,
such as Tommy Körberg and
Sharon Dyall.
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Anouar Brahem Quartet
Anouar Brahem (TN) – oud
Klaus Gesing (DE) – bass
clarinet, saxophone
Björn Meyer – bass
Khaled Yassine (LB) – darbouka
Oud, eller ud, är den orientaliska korthalsade luta vars klang
förknippas med traditionell
musik från Nordafrika och Mellanöstern. Den bär den arabiska
och den islamiska världens hela
musikarv, säger Anouar Brahem,
en av världens främsta på
instrumentet. Med djup respekt
för detta arv har han prövat nya
musikaliska vägar och gjort sig
känd som en förnyare. Anouar
Brahem kommer från Tunisien.
Han var bara tio år gammal när
han började studera oudspel
vid Tunisiens musikkonservatorium. Under sin karriär har
han dels fört fram ouden som
soloinstrument, dels skapat en
egen klangvärld där jazz- och

folkmusikinfluenser får spelrum
i mötet med den klassiska
arabiska musiken.
Anouar Brahem har gett ut
tretton album på skivbolaget
ECM. Debutalbumet var ”Barzakh” (1991) och det senaste
”Blue Maqams” (2017), inspelat
med Dave Holland, Jack De Johnette och Django Bates. Hans
mest kända komposition är ”The
Astounding Eyes of Rita” (2009),
som finns på albumet med
samma namn. Det spelades in av
Anouar Brahem Quartet, i samma konstellation som återfinns
i denna konsert. Jazzskribenten
John Fordham recenserade
albumet i The Guardian och
beskrev musiken som ”ett rikt
varierat, ofta spännande stycke
världsjazz”.
Den svenske basisten Björn
Meyer, som i dag bor i Schweiz,
har varit medlem i Nik Bärtschs
kvartett Ronin i över tio år.

Efter sitt första soloalbum,
”Provenance” (2017), som helt
ägnas elbasen, har han gett flera
solokonserter.
Klaus Gesing, som spelar
basklarinett och saxofon, har
medverkat på fem inspelningar
med Norma Winstone Trio. Tillsammans med Björn Meyer har
han spelat in albumet ”Amiira”
(2016).
Perkussionisten Khaled
Yassine spelar darbuka, en
handtrumma med forntida
anor. Han har framträtt med
internationella storheter som
gitarristen Al Di Meola och
trumpetaren Erik Truffaz.
Anouar Brahem is one of the
foremost players of the oud – a
pear-shaped Arabic lute. Born
in Tunisia, he began studying
the oud at the age of ten when
he enrolled at the National
Conservatory of Music. During
his career, he has become an

important figure in establishing
the oud as a solo instrument,
developing an innovative
musical style that combines
Arab classical music, folk music
and jazz.
He has released 13 albums on
the ECM label since his debut
album “Barzakh” (1991). Perhaps
his most well-known song “The
Astounding Eyes of Rita” (2009),
taken from the album of the
same name, was recorded with
his quartet, featuring the same
line-up as tonight’s concert.
Writing in the Guardian, John
Fordham described the album
as “a richly varied and often
thrilling piece of world jazz.”

KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T
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FOTO MIK A EL B JÖ RK

FOTO SIM A NG A ZOND O

13.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Nduduzo Makhathini & Karl-Martin Almqvist feat. Ayanda
Sikade & Magne Thormodsæter ”Ababhemu Quartet”
Karl-Martin Almqvist –
saxophone
Nduduzo Makhathini (SA) –
piano
Magne Thormodsæter (NO)
– bass
Ayanda Sikade (SA) – drums
Karl-Martin Almqvist, framstående svensk saxofonist,
och den i Sydafrika välkände
pianisten Nduduzo Makhathini
leder denna grupp som spelar
jazz förankrad i en sydafrikansk
tradition med amerikanska
1960-talsinfluenser i spåren av
McCoy Tyner och John Coltrane.
Kvartetten har funnits sedan
2014, då Nduduzo Makhathini
tog initiativ till ett samarbete
med Karl-Martin Almqvist i
Sydafrika: en skivinspelning och
några konserter. Karl-Martin
Almqvist, som varit i Sydafrika
flera gånger, nappade direkt och
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2015 släpptes dubbelalbumet
”Listening to the Ground”, där
också den norske basisten
Magne Thormodsæter och den
sydafrikanske trumslagaren
Ayanda Sikade medverkar.
”Ababhemu Quartet” i Sverige med Nduduzo Makhathini är
en dröm som går i uppfyllelse för
Karl-Martin Almqvist:
”Jag tycker det känns angeläget och kul att få presentera
Nduduzo Makhathini och hans
musik för publiken i vår del av
världen. Han har många unika
egenskaper, både som musiker
och scenpersonlighet, som vi
enligt min uppfattning sällan får
möjligheten att uppleva live.”
Nduduzo Makhathini influerades tidigt av legendariska
sydafrikanska jazzmusiker som
Abdullah Ibrahim. Senare kom
han att påverkas starkt av
klassiska The John Coltrane

Quartet, där pianisten McCoy
Tyner ingick: ”Det var John
Coltranes ’A Love Supreme’ som
fick mig att förstå min röst som
pianist.”
År 2019 spelade Nduduzo
Makhathini för första gången
på jazzklubben Blue Note i New
York. Hans första Blue Note album, ”Modes of Communication:
Letters from the Underworlds”,
släpptes 2020. Albumet är
Nduduzo Makhathinis åttonde
sedan 2014.
This international quartet led
by Swedish saxophonist
Karl-Martin Almqvist and
South African pianist Nduduzo
Makhathini play music strongly
grounded in the South African
jazz tradition, but also with clear
influences from 1960s American
jazz, particularly musicians
such as McCoy Tyner and John
Coltrane.

The quartet first performed
together in South Africa in 2014
and recorded the double album
“Listening to the Ground” (2015).
Nduduzo Makhathini’s first
album on Blue Note, “Modes of
Communication: Letters from
the Underworlds”, was released
in 2020.
Karl-Martin Almqvist says:
“For me, it feels important and
exciting to present Nduduzo
Makhathini and his music to the
public in this part of the world.
He has many unique qualities,
both as a musician and stage
persona, that in my opinion
we rarely get the chance to
experience live.”

KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T
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16.00 YSTADS TEATER

Jan Lundgren, Ronnie Gardiner, Hannah
Svensson, Klas Lindquist, Martin Sjöstedt
Jan Lundgren – piano
Ronnie Gardiner – drums
Hannah Svensson – vocals
Klas Lindquist – saxophone
Martin Sjöstedt – bass
En älskad och vördad jazzprofil är navet i denna
konsert med en konstellation
handplockade toppmusiker och
omsorgsfullt utvalda standards.
I år uppnår huvudpersonen den
aktningsvärda åldern av nittio
år och är här, vid trummorna, i
högsta grad delaktig i jazzfestivalens hyllning. Grattis, Ronnie
Gardiner, som också är en av
Ystad Sweden Jazz Festivals
hedersambassadörer (se sid 32)!
Ronnie Gardiner föddes i
USA 1932. Han har bott i Sverige
i flera år och är bland annat
känd som mångårig trummis i
Charlie Norman Trio. Under en
fenomenal karriär har han spelat
med storheter i jazzen som Dizzy

Gillespie, Benny Carter, Gerry
Mulligan och Dexter Gordon.
Han har också ägnat sig åt rytm
och musik som helande kraft
och utvecklat Ronnie Gardiner
Method (RGM), ett tränings- och
rehabiliteringskoncept som
används för att hjälpa människor
med skador och sjukdomar i
hjärnan.
Jazzpianisten och kompositören Jan Lundgren, konstnärlig
ledare för Ystad Sweden Jazz
Festival, har satt samman
konsertensemblen. Var och en
av musikerna har tidigare samarbetat med Ronnie Gardiner.
Jan Lundgrens senaste album är
”Into the Night” (2021) med Lars
Danielsson och Émile Parisien.
Hannah Svensson är jazzsångerska, kompositör och
bildkonstnär. Hon har gett ut sex
album. Det senaste har titeln
”Places and Dreams” (2019).

Altsaxofonisten Klas Lindquist spelar i flera konstellationer och är också kompositör.
Han har en egen niomannagrupp,
Klas Lindquist Nonet.
Basisten Martin Sjöstedt har
flera strängar på sin bas; han har
gjort sig känd som multiinstrumentalist och skriver också
musik och gör arrangemang för
Norrbotten Big Band med flera
storband.
This concert features a
specially assembled constellation of musicians and a carefully
curated all-standards setlist
to mark a very special birthday
milestone for a much-loved
figure in jazz – Ronnie Gardiner.
Ronnie Gardiner, who celebrates his 90th birthday this
year, is still going strong as a
drummer and has been named
an Honorary Ambassador of the
Ystad Sweden Jazz Festival (see
page 32).

Jazz pianist Jan Lundgren
has hand-picked today’s line-up
of top-class Swedish musicians
who have all played with Ronnie
Gardiner over the years.
Singer, songwriter and artist
Hannah Svensson has released
six albums since 2008. The
latest is “Places and Dreams”
(2019).
Alto saxophonist Klas Lindquist has his own nine-piece
band, the Klas Lindquist Nonet,
and also plays in a number of
other bands.
Bassist Martin Sjöstedt is a
multi-instrumentalist who
also works as a composer and
arranger for big bands such as
the Norrbotten Big Band.

KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T
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FOTO A NN A RY L A ND ER

18.30 SALUHALLEN

Zier Romme Quintet ”Danish Piano Star”
Zier Romme (DK) – piano
Søren Høst (DK) – tenor sax
Jacob Artved (DK) – guitar
Matthias Petri (DK) – bass
Cornelia Nilsson – drums
Zier Romme är en ung stjärna
på Danmarks jazzscen. Han
tilldelades det första Ystad Jazz
Piano Award 2021, och dagens
konsert är en direkt uppföljning
av priset, som utöver prissumman om 25 000 kronor bestod i
en pristagarkonsert inom ramen
för jazzfestivalen 2022.
Zier Romme började spela
keyboard i åttaårsåldern. Elva år
gammal upptäckte han Oscar Peterson och från den stunden var
han fast inställd på att själv bli
jazzmusiker. Han är fascinerad
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av många av de stora namnen
från swingens och bebopens
gyllene år, men Oscar Peterson
är och förblir hans viktigaste
inspirationskälla.
I nittonårsåldern flyttade
Zier Romme till Köpenhamn där
han snabbt etablerade sig som
jazzpianist genom samarbeten
med storheter inom dansk jazz
som Tomas Franck, Alex Riel,
Christina von Bülow och Jacob
Fischer.
Debutalbumet ”Stories” från
2019 innehåller musik från 1960och 1970-talen i Zier Romme
Trios friska nytolkningar. Trion
spelade på jazzfestivalen i Ystad
samma år.
Zier Romme Quintet, som vi
möter detta år, består av idel

unga begåvningar i den danska
och skandinaviska jazzvärlden.
Cornelia Nilsson på trummor är
ett känt namn för festivalpubliken efter flera framträdanden på
jazzfestivalen i Ystad.
Välkomna till Zier Rommes
pristagarkonsert, som garanterat blir en högtidsstund för alla
som gillar swing och bebop!
Zier Romme, a young rising
star on the Danish jazz scene,
was the first recipient of the
Ystad Jazz Piano Award. The
award, which is planned to be
granted annually, was presented
for the first time at the Ystad
Sweden Jazz Festival in 2021
and consisted of SEK 25 000 and
a concert date at this year’s jazz
festival.

Zier Romme points to Oscar
Peterson as his greatest inspiration. ”Stories” (2019), his debut
album, is a fresh interpretation
of the music of the 1960s and
70s, when jazz was swinging
in trios and quartets. The Zier
Romme Trio presented the
album at a YSJF concert in 2019.
Today’s concert features a
quintet comprising young Danish
jazz talents and festival regular,
Swedish drummer Cornelia
Nilsson – a prize-winner concert
and a winning formula for lovers
of swing and bebop.
KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T
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21.00 YSTADS TEATER

Yellowjackets
Russell Ferrante (US) –
keyboards
Bob Mintzer (US) – saxophone
Dane Alderson (US) – bass
William Kennedy (US) – drums
Yellowjackets från Los
Angeles tog fusionscenen med
storm i början av 1980-talet och
har sedan dess utvecklat sin
musik i nya riktningar. Genom
åren har det blivit närmare
trettio skivinspelningar, från
”Yellowjackets” (1981) till det
senaste albumet ”XL” (2020).
Redan med första albumet
fick Yellowjackets stort
genomslag. Gruppen sågs som
arvtagare till Weather Report
med en ny fusionstil som blandade influenser från funkig souljazz
och satte spår i smooth jazz

tillsammans med grupper som
jazzfusionbandet Spyro Gyra.
Yellowjackets 2022 består av
Russell Ferrante, som spelar
piano och keyboard och var
med och grundade bandet,
saxofonisten Bob Mintzer, som
anslöt 1990, basisten Dane
Alderson, som började i bandet
2015, och på trummor William
(Will) Kennedy, som var med
i bandet 1987–2000 och kom
tillbaka 2010.
Många toppmusiker har
spelat med Yellowjackets genom
åren, bland andra Weather Report-trumslagaren Peter Erskine
och basisten Felix Pastorius,
son till jazzlegendaren Jaco
Pastorius.
Yellowjackets har nominerats till hela sjutton Grammy och
vunnit två, 1986 och 1989.

Att Yellowjackets studioinspelningar bjuder på ett utsökt,
polerat sound är ett känt faktum.
Att uppleva gruppens funkiga
fusion live ger en helt ny dimension. Ett av gruppens senaste
album fick en lysande recension
i Londonbaserade Jazz News,
men skribenten saknade något
av ”den kraft som finns i en
livespelning med musiker av
yppersta klass som spelar på
toppen av sin förmåga”.
Bob Mintzer är årets hedersgäst (se sidan 32).
Los Angeles-based Yellowjackets have continued to
develop their music in different
creative directions since they
burst on to the jazz fusion scene
in the early 1980s.
The band has recorded close
to 30 albums, from “Yellow

jackets” (1981) to their latest
release “XL” (2020).
Yellowjackets are renowned
for their polished studio albums,
but listening to their jazz, fusion
and funk grooves live offers a
whole new dimension. A London
Jazz News journalist gave one
of their recent albums a glowing
review, but added:
“For me it doesn’t quite
reflect the power of seeing
this music performed live by
absolutely top-class musicians
at the peak of their game.”
Bob Mintzer is the festival’s
Guest of Honour for 2022 (see
page 32).
KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T
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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
Österlen.

Over the years YSJF has cooperated with different venues
such as Solhällan i Löderup to make the festival accessible locally
in Österlen.

FOTO M Å R T EN GULL S T R A ND

TORSDAG/THURSDAY 4 AUG
20.00 SOLHÄLLAN

Chico Lindvall med Anders Bergcrantz och Damn!
”Hot Rats”
Chico Lindvall – guitar
Anders Bergcrantz – trumpet
Måns Mernsten – keyboards
Johnny Åman – bass
Svante Lodén – vocals,
percussion
Måns Block – drums
Frank Zappas andra soloalbum ”Hot Rats” kom hösten
1969 och har sedan dess räknats
som en av denna inflytelserika
artists mest framstående
inspelningar.
Några av Skånes – och
Sveriges – främsta musiker
satte under förra året tänderna
i detta fascinerande stycke mu-
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sik. Efter en utsåld succékonsert
på FolkåRock i Malmö i höstas
är det nu dags för en ny chans
att höra en magnifik tolkning
av detta epos på Solhällan i
Löderup.
På scen den 4 augusti står
nämligen inga mindre än
Chico Lindvall (gitarr), Anders
Bergcrantz (trumpet) samt de
tre Damn!-medlemmarna Måns
Mernsten (klaviatur), Johnny
Åman (bas), Svante Lodén (sång
och slagverk) och Måns Block
(trummor), redo att tolka det som
Frank Zappa själv beskrev som
”en film för öronen”. Missa det
på egen risk.

Frank Zappa’s second solo
album ”Hot Rats” was released
in the autumn of 1969, and has
since been regarded as one
of this influential artist’s most
revered recordings.
Last year, some of Skånes
– and Swedens – leading musicians decided to sink their teeth
into this fascinating piece of music. Having sold out FolkåRock
in Malmö last autumn, it’s now
time for a second chance to hear
a magnificient interpretation of
this epic album at Solhällan in
Löderup on August 4.
Top musicians Chico Lindvall
(guitar), Anders Bergcrantz

(trumpet), as well as the three
members of Damn! - Måns
Mernsten (keyboards), Johnny
Åman (bass), Svante Lodén
(vocals and percussion), and
Måns Block (drums) will be
ready to yet again perform what
Frank Zappa himself described
as ”a movie for your ears”. Not
to be missed.

KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T
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SÖNDAG/SUNDAY 7 AUG
16.00 SOLHÄLLAN

Sinne Eeg & Monday Night Big Band
Håkan Caesar – soprano /
alto sax 1
Ulf Holmström – alto sax 2
Pernille Bevort – tenor sax 1
Dan Holmström – tenor sax 2
Peter Wilgotsson – baritone sax
Anders Gustavsson – trumpet 1
Mårten Lundgren – trumpet 2,
arrangement
Niklas Fredin – trumpet 3, vocals
Fredrik Davidsson – trumpet 4
Ola Nordqvist – trombone 1
Anders Larsson – trombone 2,
arrangement
Ola Åkerman – trombone 3
Björn Hängsel – trombone 4
Fanny Gunnarsson – piano
Jan Karlsson – bass
Karsten Bagge – drums
Sinne Eeg är en av Nordens
största jazzsångerskor, turnerar

över hela världen och har fans
i både Europa, USA och Asien.
Hon har framträtt på
legendariska jazzklubbar som
”Green Mill” i Chicago och
”Birdland” i New York och fått
en lång rad internationella
musikutmärkelser.
Den 7 augusti är hon på
Solhällan i Löderup tillsammans
med Monday Night Big Band,
storbandet som jazzmusikern
och kompositören Jörgen
Nilsson bildade som en hyllning
till trumpetaren och arrangören
Thad Jones 1988.
Monday Night Big Band
består av regionens främsta
jazzmusiker och har gjort mer
än 1 000 konserter. Att uppleva
Sinne Eeg med Monday Night
Big Band är ett måste om du

älskar jazz. Eller som Ben Webster-stiftelsen sammanfattade
det när hon fick deras pris 2014:
”en sann jazzsångerska, mogen
och improvisationsskicklig
med känsla, brett register och
timing”.
Sinne Eeg is one of the greatest jazz vocalists in the Nordic
countries, tours around the
world, and has fans in Europe,
USA, and Asia. She has performed at legendary jazz clubs
like the ”Green Mill” in Chicago
and ”Birdland” in New York,
and received many prestigious
international music awards.
On August 7, Sinne Eeg will
perform at Solhällan in Löderup,
together with Monday Night
Big Band, which was formed
by jazz musician and composer

Jörgen Nilsson as a tribute to
the trumpeter and arranger Thad
Jones in 1988.
Monday Night Big Band
boasts the region’s leading jazz
musicians, and has performed
more than a thousand shows.
To experience Sinne Eeg with
Monday Night Big Band is a
must if you’re a jazz fan. Or as
the Ben Webster Foundation put
it when they awarded her their
prize in 2014: “A true jazz singer,
who both shows sensitivity,
improvisational skills, maturity,
broad range and timing in her
singing”.
KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T

23

JAM SESSIONS

FOTO C H RIS T ER M Ä NNIKUS

FOTO M AG A LÍ DAT Z I R A SA LL AS
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TORSDAG / THURSDAY 4 AUG & FREDAG / FRIDAY 5 AUG
22.30 YSTAD SALTSJÖBAD

Late Night Jam Sessions
Mathias Landaeus – piano (4 Aug)
Olle Wullt – guitar (5 Aug)
Johnny Åman – bass
Zoltan Csörsz – drums
Jamsession i den sena
timmen är en perfekt avrundning
på en dag fylld av musikupplevelser – för publik såväl som för
artister. En och annan jazzstjärna lär dyka upp och delta! I år
hålls jammen för första gången
på Ystad Saltsjöbad!
Husbandet som är motorn i
årets två jamsessions består
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av excellenta jazzmusiker som
alla är väletablerade på den
skandinaviska jazzscenen.
Pianisten Mathias Landaeus
har som bandledare gett ut
femtontalet album sedan
1996. Han har spelat med
välkända jazznamn som Benny
Golson, Magnus Lindgren och
Tim Hagans.
Olle Wullt är en ung gitarrist
som snabbt har blivit ett känt
namn i jazzkretsar. Parallellt
med en spirande karriär i jazzen
utbildar han sig till läkare.

Basisten Johnny Åman har
fått flera utmärkelser och spelar
i många konstellationer, bland
dem Cennet Jönssons Triple
Bass Fantasy.
Välkände Zoltan Csörsz på
trummor spelar i många
konstellationer och sammanhang, från det progressiva
rockbandet The Flower Kings
till Jan Lundgren Trio.
The late-night jam session is
the perfect way to round off a
day at the festival – and you
never know which jazz stars

will drop in to play. This year,
the jam session will be at Ystad
Saltsjöbad for the first time.
The house band providing the
launch pad for the two jam
sessions features excellent
musicians who are well-established names on the Swedish
jazz scene – pianist Mathias
Landaeus, young guitarist,
Olle Wullt, award-winning
bassist Johnny Åman and the
hugely experienced drummer
Zoltan Csörsz.

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.

ÅRETS
JAZZKOMMUN
2021

Några av Sveriges främsta jazzutbildningar
finns i regionen och uppmärksammas i det här
samarbetet mellan Ystad Sweden Jazz Festival och
Musik i Syd. 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.

YSTADS KOMMUNS
KULTURPRIS 2021

FOTO K E V IN N A D ERI

FOTO A N TON C A RING ER

TORSDAG / THURSDAY 4 AUG
12.00 HOS MORTEN CAFÉ

Karin Pilhage Trio
Karin Pilhage – electric guitar
Jakob Gerhardsson – bass
Hampus Peterson – drums
Med inspiration från alla
möjliga håll är Karin Pilhages
musik ett potpurri: omsöm
vemodig och ängslig, ömsom
kaxig och full av attityd. Det är
jazz skriven på gitarr, för gitarr

– i fokus är melodierna, soundet
och de tre instrumentalisterna,
Jazz written for guitar by
Karin Pilhage drawing on multifarious sources of inspiration.
KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T

TORSDAG / THURSDAY 4 AUG
14.00 HOS MORTEN CAFÉ

EIRA
Wilma Hammarklev – vocals
Einar Norberg – trumpet
Hjalmar Nordkvist – trombone
Sara Danielson – guitar
Elmer Stenlund – piano
Benjamin Allentoft – bass
Alvin Cronberg – drums
EIRA bildades under hösten
2021 och består av sju unga,
Skånebaserade jazzmusiker. Bandmedlemmarna möts

i sin kärlek för modern swing
och nutida kompositioner av
både musikaliska förebilder och
deras egna.
Seven musicians with a love
of modern swing and contemporary compositions.
KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T
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NEXT JAZZ GENERATION

FOTO SI X T EN B ERGM A N
FOTO M A JA G A LL S TA D

FREDAG / FRIDAY 5 AUG
12.00 HOS MORTEN CAFÉ

People in Orbit
Adam Sass – trumpet,
composition
Edvin Ekman – tenor saxophone,
effect pedals
William Reis – drums
Felisia Westberg – bass
Niklas Bergström – piano
People in Orbit spelar musik
som är både arg och kaotisk, eftertänksam och stillsam. Kompositionerna är iscensättningar av

personer, omvälvande händelser
och vår märkliga värld. Kvintetten är en Malmöbaserad grupp
och startades hösten 2020.
Music with an expressive
range from angry & chaotic to
contemplative & serene.
KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T

FREDAG / FRIDAY 5 AUG
14.00 HOS MORTEN CAFÉ

Stella Gustin
Stella Gustin – vocals
Milos Lindegren – piano
Hilda Nordkvist – bass
Mattias Nyman – drums
Stella Gustin är en up-andcoming sångerska på den svenska jazzscenen. Med en passion
för sväng och historieberättande
tar hon sig an jazzstandards
på ett modernt och person-

ligt sätt i nya arrangemang.
Kvartetten träffades på Skurups
Folkhögskola.
Singer Stella Gustin interprets standards in a modern and
personal way.
KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T

Vi längtar efter att få skriva mer om
alla lokala, folkliga och välbesökta
arrangemang!
Är du inte redan
prenumerant?
Bli det idag på
ystadsallehanda.se
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NEXT JAZZ GENERATION

FOTO I A N EUMÜLL ER

FOTO A LB IN SÖ D ERBÄC K

LÖRDAG / SATURDAY 6 AUG
12.00 HOS MORTEN CAFÉ

LÖRDAG / SATURDAY 6 AUG
14.00 HOS MORTEN CAFÉ

Irma Neumüller

Solen Kvintett

Irma Neumüller Broth – vocals
Thiery Marazanye – piano
Hilda Nordkvist – bass
Mattias Nyman – drums

Mads Lundh Kristiansen – tenor
sax
Erik Adner Wallander – piano
Axel Schubert – guitar
Alice Castell – bass
Samuel Winter – drums

Irma Neumüller är en ung
sångerska och kompositör med
stor passion för sin musik. Hon
skriver musik där hon med sin
personliga prägel ger nytt liv åt
det traditionella jazz-soundet.

Allt från gripande ballader till
glödhet swing i rasande fart
utlovas.
Irma Neumüller’s songs offer
everything from gripping ballads
to supersonic swing.

KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T

En jazzkvintett från Skurup
och MHM, spelar Eriks nya musik. Debutalbumet “Kontraster”
handlar om att med hjälp av vitt

skilda perspektiv belysa det
okända. Färgrikt och stämningsfullt blandar musiken mycket
från många olika influenser.
The quintet will be playing
new compositions by pianist Erik
Adner Wallander.
KONS ER T VÄ RD/ CONC ER T H OS T
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JAZZ
KIDZ
JAZZKIDZ

GRATIS / FREE ADMISSION
JazzKidz är ett samarbete med / in cooperation with
UNGA Musik i Syd, Ystads kommun och Ystad i centrum

FOTO NIK L AS C ROA LL

Loopa med Dan Rösträtt
Dan Knagg – vocals, loops

TORSDAG / THURDAY 4 AUG
10.00 SVARTE, SVARTE BEACH CLUB
Västra Kustvägen 329, 271 92 Ystad.
13.00 SOLHÄLLAN I LÖDERUP
Parkgatan 5, 276 40 Löderup
19.00 SOMMARLOV I FRIDHEM, YSTAD
Gräsmattan vid Fridhemsområdet (längs med Österleden)
55°25’45.1”N 13°50’06.1”E
I samarbete med / in cooperation with
Ystadbostäder, KFUM Ystad, Rädda Barnen.

Vad kan man göra med en loop-pedal, en mikrofon och barnens egna röster? Precis allt. Här får publiken möta Dan Knagg och
från början till slut vara med att forma en improvisationsföreställnings oförutsägbara utveckling. Det blir en lek med ord, rytmer, toner
och loopar med kraft att skingra blyghet, väcka nyfikenhet, glädje
och förundran över ljudens oändliga universum.
Målgrupp: Från 2 år
A playful interlude using a loop pedal, microphone and the
children’s own voices

FREDAG / FRIDAY 5 AUG
10.00 NORRA PROMENADEN

FOTO C H RIS T IN C L AUS EN B RUUN

Lilla Tåget kör till Norra promenaden den 5 aug.
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JAZZKIDZ

ILLUS T R AT ION AS T RID H A NSSON

FOTO K ENN E T RUON A

FREDAG / FRIDAY 5 AUG
11.00 NORRA PROMENADEN

FREDAG / FRIDAY 5 AUG
13.00 NORRA PROMENADEN

Ugglan Gugglans
modiga visor

Lunchrytmer med
Trumattack

Maria Eggeling – vocals, piano, guitalele  
Katja Nielsen – bass, vocals
Linn Wik – percussion, vocals
Karin Holmström – clarinet

Saba Zolfaghari
Emil Sjunnesson

En musikföreställning för barn och vuxna i deras närhet med
härligt sväng och mycket rörelse. Ugglan Gugglan älskar att lyssna
på frågor och har hon inget svar sjunger hon gärna en sång. Vi får
träffa Gugglans vänner Räven och hönan Sven som är livskamrater,
en sprallig kanin, en lat tupp och en spindel som har svindel. Vi leker
med normer, rör på kroppen, har kul och musicerar tillsammans.
Målgrupp: Från 3 år
An owl and a host of animal characters feature in this lively
musical show.

Tillsammans skapar vi ett gemensamt sväng och när allt
kommer omkring spelar ord och språk i ett sånt här möte inte så
stor roll – allt sker i musiken och rytmen. En trumattack sker med
murarhinkar och trumstockar som delas ut till alla. Därtill används
sång, bodybeat, handklapp och stamp. I en trumattack möts och
stöts rytmer på congas, sangban, bongos, timbales, bombo leguero
eller darbuka.
Målgrupp: 4-99 år
Trumattack gives people of all ages a chance to try out all
sorts of percussion.
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SENIORJAZZ

FOTO A NNI E A ND ERB ERG

SENIOR JAZZ / JAZZKIDZ
FREDAG / FRIDAY 5 AUG
14.00 NORRA PROMENADEN
FOTO KO R TA B EN

Musikmöten i parken med Gitte
– en jazzig musikupplevelse
för barn och seniorer!
Gitte Pålsson – sång, gitarr
Hanna Åsedal – piano
Ellen Horneij – Tvärflöjt
Alice Castell – Bas
Tuva Järvheden Bergenheim –
Trummor
Allas vår Gitte Pålsson har en
unik förmåga att trollbinda både
barn och seniorer genom hela
sitt artistiska yrkesliv. Genom
att sjunga, gunga klappa med i
de välkända sångerna får barn,
familj och seniorer mötas i
en generationsöverskridande
gemenskap där alla kan hänga
med i svänget. Gitte spelar
här tillsammans med en ny
generation yngre musiker som
kommer handledas i hennes
konst kring mötet med publiken
där både spontanitet och
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improvisation har en självklar
plats. Till vardags arbetar hon
som musikant och musikterapeut inom hemtjänsten i Ystad.
Som frilansande musikant
spelar hon också på äldre och
demensboende i södra Sverige
men hon är också en mycket
eftertraktad musikkonstnär för
barn. 2022 mottog hon Johnny
Bode-Delgados stipendium och
2020 utsågs hon till Malmö
Stads glädjespridare.
Målgrupp: 0-99 år – Barn och
seniorer
Samarbete:
UNGA Musik i Syd, Musik i
Vård - Omsorg - Hälsa och Ystad
kommun
A concert for people aged 0
to 99 with musician and music
therapist Gitte Pålsson.

PÅ ÄLDREBOENDEN UNDER FESTIVALEN

Josefin Björk Werner & the
Old Fashioned Love Trio
Josefin Björk – vocals
Erik Berndalen – trumpet
Hans-Inge Magnusson – piano
Marcus Rostedt – drums
Musik i Syd söker upp grupper som inte själva kan ta sig
till offentliga konserter genom
sitt utvecklingscentrum ”Musik
i vård, omsorg och hälsa”. Under
jazzfestivalen erbjuds flera äldreboenden och dagverksamheter
i Ystad kommun gratis konserter
med Josefin Björk Werner & the
Old Fashioned Love Trio i samarbete med Ystads kommun.
Josefin Björk Werner & the
Old Fashioned Love Trio bjuder
på allt från epokgörande evergreens från 20–40-talet – de
välkända glada eller bitterljuva
örhängena – till vacker såväl

som riktigt medryckande nyskriven retroswing och vackra
ballader med mycket hjärta och
glädje.
Konserterna vid äldreboendena och dagverksamheterna
är inte öppna för allmänheten. I
stället bjuder vi på en offentlig
konsert på Norra Promenaden
5 augusti. Den konserten är ett
samarbete mellan Musik i Syds
utvecklingscentrum ”Musik i
vård, omsorg och hälsa”, UNGA
Musik i Syd och Ystad kommun
och är en konsert för de yngsta
och de äldsta. Välkommen till
en jazzig, åldersöverskridande
festkonsert!
SeniorJazz offers concerts
at elderly care homes in and
around Ystad during YSJF.

JAZZKONSTNÄR / JAZZ ARTIST 2022

FOTO K EN TA ROO T RY M A N

Jennifer Saxell
Svensk-kanadensiskan
Jennifer Saxell är målare och
musiker. När hon kom till Sverige
första gången sommaren 1990
föll hon pladask för den lilla sagostaden Ystad och emigrerade
dit med sin familj ett år senare.
Sedan dess är hennes målningar
till stor del inspirerade och den
sydskånska småstadsidyllen på
Österlen, men även de ståtliga
storstäderna i både Sverige och
Danmark.
Jennifer har skapat en egen
stil som skulle kunna kallas
naivistisk pop-art. Med en
inbyggd känsla för färg och form
leker hon med verkligheten.
Resultatet blir surrealistiska
lapptäcken där landskapen
svänger och husen dansar livfullt och färgberikat, fyllda
med enskilda detaljer som lever

sitt eget liv. Hennes bilder
förmedlar värme och glädje
men också vemod, öppenhet
men också hemligheter i en
kombination av det bekanta och
det oförutsägbara.
Jennifer har illustrerat bl. a
Ingela ”Pling” Forsmans
barnböcker och omslagen till
Susanna Alakoskis samtliga
ungdomsböcker. Jennifer Saxell
tilldelades Ystads kommuns
Kulturpris 2007.
År 2010 gav hon ur boken
”Ystad”, en samling av hennes
egna texter och gatumotiv.
Jennifers konst finns i gallerier, muséer och privata
samlingar världen över.
Varje år under påskveckan
öppnar Jennifer sin privata
ateljé på Österlen med en stor
utställning för allmänheten.

Swedish-Canadian artist and
musician Jennifer Saxell fell in
love with Ystad on her first visit
in 1990 and moved here with
her family a year later. Ystad
and Österlen have continued to
inspire her work, painted in a
distinctive naïve pop art style,
ever since.
UTSTÄLLNING /
EXHIBITION
Jennifer Saxell ställer ut på
Saluhallen i Ystad under
festivalen.
Vernissage 30/7 kl 12.0016.00.
Utställningen pågår till den 13
augusti.
Jennifer Saxell’s paintings
will be exhibited at Saluhallen
in Ystad.

Preview: July 30, 12.00-16.00.
The exhibition runs until 13
August.
AUKTION / AUCTION
Jennifer Saxell har gjort
årets konstverk som hon döpt
till Jazzin´ it up.
Hon har skänkt konstverket,
som är 50 x 70 cm, till festivalen
som auktionerar ut det under
festivaldagarna.
Lägg ditt bud på ystadjazz.se
senast 6/8 kl 20.00.
Jennifer Saxell created this
year’s Jazz Art, which she has
called Jazzin´ it up.
She has donated the painting
(50 x 70 cm) to YSJF, which will
put it up for auction during the
festival.
Make your bid at ystadjazz.
se by 20.00 on 6 August.
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HEDERSGÄST
GUEST OF HONOUR 2022

HEDERSAMBASSADÖR
HONORARY AMBASSADOR

FOTO H A RRI PA AVOL A IN EN

Ronnie Gardiner
FOTO B E AU FOS T ER

Bob Mintzer
Den amerikanske saxofonisten, kompositören, arrangören
och storbandsledaren Bob
Mintzer är årets hedersgäst på
Ystad Sweden Jazz Festival.
Han inledde sin karriär på
1970-talet som storbandsmusiker och spelade med såväl
Buddy Richs som Thad Jones
storband. Under tiden i Buddy
Rich Big Band började han komponera musik för storband. Han
har skrivit över tvåhundra storbandsarrangemang och spelat in
uppemot trettio soloprojekt.
År 1990 började han spela
med Yellowjackets och har
under drygt trettio år med den
Grammybelönade kvartetten,
som bildades i slutet av 1970-talet, spelat in sexton album.
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Bob Mintzer är också chefsdirigent för WDR Big Band i
Köln sedan 2016 och innehar
Bowen H. ”Buzz” och Barbara
M. McCoy-professuren i jazz vid
University of Southern California
Thornton School of Music i Los
Angeles.
American saxophonist,
composer, arranger and big band
leader Bob Mintzer has been
named as the Guest of Honour
for YSJF 2022.
In addition to being a member
of the Grammy Award-winning
Yellowjackets, he is chief
conductor of the WDR Big Band
in Cologne, a position he took
up in 2016, and holder of the
Buzz McCoy endowed chair of
jazz studies at the University of
Southern California.

Ronnie Gardiner har utsetts
till hedersambassadör för Ystad
Sweden Jazz Festival.
När årets jazzfestival rullar i
gång är det en nybliven nittioåring – med födelsedag den 25
juli – vi hyllar och hälsar varmt
välkommen. Med en karriär
som spänner över åtskilliga
decennier är Ronnie Gardiner en
föredömlig jazzambassadör.
Ronnie Gardiner, som föddes
i USA, har bott i Sverige sedan
1963. Här är han bland annat
känd som mångårig trummis i
Charlie Norman Trio. Under en
fenomenal karriär har han spelat
med storheter i jazzen som Dizzy
Gillespie, Benny Carter, Gerry
Mulligan och Dexter Gordon.
På 1980-talet utvecklade
Ronnie Gardiner en musik- och
rytmbaserad rehabiliteringsmetod som tränar hjärnan, Ronnie
Gardiner Method (RGM).
I en intervju i Expressen (10/2
2020) berättar Ronnie Gardiner

om hur tanken på en metod för
att stimulera sinnen, koordination och simultankapacitet
föddes: ”Jag är ju musiker. Det
är det jag kan, spela trummor.
Jag insåg att rytmen är grunden
till så mycket – allting i livet
har en rytm. Hjärtats slag, inte
minst.”
Ronnie Gardiner has been
named as an Honorary Ambassador of the Ystad Sweden Jazz
Festival.
The American drummer, who
has been based in Sweden since
1963, turned 90 on 25 July this
year. Over a long career, he has
played with all-time greats such
as Dizzie Gillespie, Benny Carter,
Gerry Mulligan and Dexter
Gordon.
In the 1980s he established a
new rhythm and music-based
rehabilitation system for brain
stimulation – the Ronnie Gardiner Method (RGM).

JAZZAMBASSADÖRER / JAZZ AMBASSADORS 2022

FOTO D ISCOV ERY
FOTO E WA - M A RI E RUND QV IS T

Lill Lindfors
Vilken kvinna! Hon är en av
våra mest mångfacetterade och
folkkära artister, en superstjärna
med en utstrålning som det är
svårt att värja sig emot. I drygt
60 år har Lill Lindfors bevisat
att ”Musik ska byggas utav
glädje” - som artist, komiker,
skådespelare, kompositör och
barnboksförfattare. Redan i
början av 1960-talet gav Lill oss
samba och bossa. Tillsammans
med Svante Thuresson tog
Lill jazzen till Eurovision Song
Contest 1966 där de kom tvåa
med ”Nygammal vals”. Och vem
går inte ännu och nynnar på ”Du
är den ende”? Musikkatalogen
är lång!
År 2004 spelade Lill in plattan
”Gör mig litet levande” med Jacques Werup i Michael Saxells
studio på Stora Östergatan i
Ystad. Ett fantastiskt musikaliskt möte som ännu berör. Lills
medverkan i TV4:s ”Så mycket
bättre” blev ytterligare bevis
på hur Lill med sin musikaliska
sånglust, lekfullhet, frihet,

ödmjukhet och värme skapade
ny vänskap med de yngre artisterna, precis såsom hon genom
åren mött oss, sin publik.
Lill Lindfors är UNICEF-ambassadör, fått flera Rose d’Or i
Montreaux för sina TV-shower,
Grammis för ”Årets kvinnliga
artist” och ”Årets Hederspris”,
Cornelis Vreeswijk-stipendiet
och H.M. Konungens medalj av
8:e storleken.
YSJF är oerhört hedrad av att
få välkomna Lill Lindfors som
Jazzambassadör. Och kära publik, Lills kraft till förnyelse ser
ni i höst i Broadway-musikalen
Anastasia på Malmö Opera!
Singer, actress, composer
and children’s book author, Lill
Lindfors is a multi-talented,
award-winning Swedish
entertainer whose career has
spanned over 60 years. She is
also a UNICEF Ambassador.
YSJF is very honoured to
welcome Lill Lindfors as Jazz
Ambassador.

Anders Andersson
Anders Andersson är uppvuxen i Övraby mellan Ystad och
Tomelilla.
Han fostrades i Svenstorps IF
tills han som 16-åring flyttade
till Malmö för att gå i gymnasiet
med drömmen om att spela i
Malmö FF. Redan året därpå,
debuterade han som 17-åring i
Allsvenskan och Malmö FF. Och
inte nog med det, redan som
19-åring uttogs mittfältaren
Anders till det svenska fotbollslandslaget!
Anders hann spela sju
säsonger i MFF innan den
internationella karriären tog
vid med spel i Blackburn Rovers
i Premier League, Aalborg i
Danmark, storklubben Benfica
samt i Belenenses i Portugal.
Efter hemkomsten avslutade
Anders fotbollskarriären med tre
säsonger i MFF.
I den blågula tröjan har
Anders Andersson spelat 27
A-landskamper och deltagit
i OS i Barcelona 1992 samt
fotbolls-EM 2000 och 2004.

Anders Andersson arbetar
sedan 2009 som expertkommentator i fotboll på TV - tidigare på
TV4 och C More och numera på
Discovery.
Anders är sedan 20 år tillbaka gift med jazzsångerska
Eva Andersson Bessman.
Musiken och idrotten går hand
i hand i familjen som också
säkrat tillskotten i en 10-årig
fotbollsspelare och en 14-årig
musikalartist. Anders har njutit
av massor av jazzkonserter i
Sverige och utomlands. Även på
Ystad jazzfestival såklart! Ystad
Sweden Jazz Festival är oerhört
glada att få välkomna ännu en
idrottsman med stort jazzintresse som Jazzambassadör!
Anders Andersson, a former
professional footballer who
played 27 times for the Swedish
national team, has pursued a
successful career as a TV football commentator since 2009.
YSJF is very pleased to
welcome yet another sportsman
as Jazz Ambassador.
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NICOLE JOHÄNNTGEN SURPRISE

FOTO DA NI EL B ERN E T

5–6 AUG STREET JAZZ IN YSTAD

Nicole Johänntgen
Nicole Johänntgen (CH)
kommer tillbaka till Ystad i
sommar. Med sin stora entusiasm och spelglädje har hon
överträffat festivalledningens
och publikens förväntningar
varje gång hon besökt Ystad.
Nicole brinner för att utveckla kvinnliga jazzmusiker
både som musiker och som
företagare. Detta gör hon i sitt
projekt som hon kallar SOFIA.
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I projektet har många svenska
musiker medverkat. Det senaste,
SOFIA IV, så sent som 2021 i
Saluhallen.
I år är Nicole tillbaka som
gatumusikant. Under två dagar,
fredag och lördag, spelar och
roar hon publiken på gator och
torg. Hon kommer dessutom
att hålla två workshops för
unga kvinnliga och manliga
saxofonister.

Nicole Johänntgen (CH) is
back in Ystad this summer. With
her great enthusiasm and joyful
playing, she has exceeded the
expectations of the festival
management and our audiences
every time she has visited Ystad.
Nicole is passionate about
developing female jazz musicians. She does this through her
SOFIA project, in which many
Swedish musicians have taken

part. The latest line-up, SOFIA
IV, performed at Saluhallen in
2021.
This year Nicole is back as a
street musician. On Friday and
Saturday, she will be playing in
Ystad’s streets and squares. She
will also hold two workshops
for young female and male
saxophonists.

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 2022 / YAZZ FESTIVAL FRIENDS 2022
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.

1
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Erland Lundin
Inga-Britt Henriksson
Andreas Riess
Christine Riess
Marianne Rylander
Owe Rylander
Qlaez Wennberg
Christina Giovanos
Andrea Bjerhag
Hans Einar Eriksen
Björn Zitting
Tony Leo
Jan Backenroth
Gunnel Backenroth
Paul Hertzog
Inger Nerman
Viveka Asplund
Lennart Asplund
Helene Coene
Nils Magnus Lilja
Vivianne Baladi
Tomas Persson
Henrik Plantin
Olof Arvidsson
Rune Jalmsell
Staffan Björnberg

Ystad
Ystad
Hamburg (DE)
Hamburg (DE)
Kalmar
Kalmar
Lerum
Järfälla
Växjö
Bergen (NO)
Älmhult
Ystad
Skövde
Stockholm
Ystad
Täby
Västerås
Västerås
Bryssel (BE)
Bryssel (BE)
Paris (FR)
Lund
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

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.

John Bolger
Lennart Kjellander
Eva Evander
Anders Evander
Leif Holmer
Mats Berntsson
Magnus Simrén
Marie Johansson
Mats Johansson
Gunilla Johansson
Christer Johansson
Helena Balksäter
Leo De Rosa
Bärbel Westphal
Åsa Nilsson
Ann-Eva Rosander
Torvald Höjerback
Roddy Nilsson
Mattias Geigant
Ann-Britt Martinsson
Lars Martinsson
Louise Edquist Lendefors
Peter Edquist Lendefors
Lennart Persson
Tord Alfredsson
Ana Rusovan Johnsson

Greystone (IR)
Ystad
Ystad
Ystad
Jönköping
Göteborg
Göteborg
Abbekås
Abbekås
Kosta
Kosta
Ystad
Bjärred
Växjö
Årsta
Helsingborg
Lund
Växjö
Borås
Vara
Vara
Göteborg
Göteborg
Karlshamn
Svedala
Ystad

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Anders Hedbratt
Gunilla Lagergren
Bo Lagergren
Anki Herzog
Astrid Banek
Ivo Banek
Jan Lundgren
Marie Juhlin
Suzanne Wrammert
Lars Wrammert
Percy Gustavsson
Lisbeth Nilsson
Bryan Ralph
Kjell Ulmfeldt
Carola Nilsson
Jette Christiansen
Bo Lönnerblad
Sten Wärnfeldt
Lena Lantz
Itta Kuula Johnson
Thomas Lantz
Curt Hansson
Anne-Charlotte Wrange
Fredrik Wrange
Hannes Nilsson

Mölnlycke
Ystad
Ystad
Ystad
Hamburg (DE)
Hamburg (DE)
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Svarte
Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Köpingebro
Löderup
Löderup
Göteborg

Bli Yazzfestivalvän!

Become a Yazz Festival Friend

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.

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

Som Yazzfestivalvän får du
• köpa biljetter på förhand innan ordinarie biljettsläpp
• festivalens nyhetsbrev via mejl om du uppgett din e-postadress
• ett ex av årets art poster
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As a Yazz Festival Friend, you can
• buy tickets in advance before tickets go on general sale
• receive the festival’s newsletter in your mailbox, if you have
registered your e-mail address
• receive a copy of the year’s art poster.

JAZZAMBASSADÖRER 2010–2022 / JAZZ AMBASSADORS 2010–2022
Stort tack till våra jazzambassadörer som under åren främjat
festivalen!

A big thank you to all our Jazz Ambassadors who have given
their support to the festival over the years.

QUINC Y JON ES & B ENGT- A RN E WA LLIN –
FOTO L A RS GRÖN WA LL

A NN E SWÄ RD
– FOTO H ENRI C T IS ELIUS

FR ED RIK LINDS T RÖM
– FOTO K I T T Y LINGM ER T H

M A RI E & GUS TAV M A ND ELM A NN
– FOTO D ISA M A ND ELM A NN

A NN E LUND B ERG
– FOTO A N T IK RUNDA N

SUSA NN A A L A KOSK I
– FOTO SA R A M AC K E Y

Hedersambassadörer /
Honorary Ambassadors:
Quincy Jones
Bengt-Arne Wallin
Svend Asmussen
Martin Martinsson
Ronnie Gardiner
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
Lill Lindfors
Anders Andersson
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PROGRAM HÖSTEN 2022 / PROGRAMME FOR AUTUMN 2022

Jazzkvällar / Jazz evenings
Vi arbetar för att kunna erbjuda fina jazzkvällar centralt i
Ystad under september, oktober och november. Så håll utkik efter
våra nyhetsbrev, på ystadjazz.se samt Facebook och Instagram.

TA NI A GI A NNOULI (GR)
– FOTO Y I A NNIS SOULIS

JA M ES FR A NC I ES (US)

We are now working on arrangements for great jazz evenings in
central Ystad in September, October and November.
Look out for our newsletter at ystadjazz.se and on Facebook
and Instagram.

BOBO S T ENSON
– FOTO H A RRI PA AVOL A IN EN

Ystad Winter Piano Fest
Första upplagan av Ystad
Winter Piano Fest (YWPF) gick
så bra, att vi fått blodad tand
och utvecklar konceptet.
Under två dagar, 28–29
december, får vi njuta de finaste
pianisterna. I år förlägger vi
båda dagarna till Ystad Saltsjöbad där publiken också kan njuta
av hotellets alla faciliteter med
spa och måltider.
Boende, mat, spa med mera
bokas via ysb.se.

Konsertbiljetterna släpps
den 8/8 direkt efter
sommarfestivalen och bokas via
ystadjazz.se.
Vi kan redan nu avslöja att
James Francies från USA
kommer liksom Tania Giannouli
Trio från Grekland.
Från Sverige har vi Bobo
Stenson Trio och Jan Lundgren.
Och det kommer mera!

The first Ystad Winter Piano
Fest (YWPF) went so well that
we are now developing the
concept.
You can enjoy the finest
pianists at the two-day event,
28–29 December. This year, both
days will be at Ystad Saltsjöbad,
where the audience can also enjoy all the hotel’s facilities such
as the spa and restaurants.
Accommodation, food, spa
etc. can be booked via ysb.se

Concert tickets will go on
sale on 8 August, just after the
summer festival and can be
booked via ystadjazz.se
We can already reveal that
James Francies from the USA
and the Tania Giannouli Trio
from Greece are coming, plus,
from Sweden, the Bobo Stenson
Trio and Jan Lundgren. And more
names will be announced!

Jazz Ystad Österlen
För alla vänner av jazz, har vi startat Facebooksidan Jazz
Ystad Österlen.
Där kan ni titta efter jazzkonserter i vårt sydöstra hörn av
Sverige. Sprid den gärna!
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Get the latest news on jazz concerts in our south-east corner
of Sweden.
We have started a Facebook page, Jazz Ystad Österlen, for all
friends of jazz.
Spread the word!

28–29 DEC 2022

ystadjazz.se
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Till våra fantastiska partners och vänner
Utan er vore det inte möjligt att ordna en så här stor festival.
Gynna dem som gynnar festivalen!
VARMT TACK!

To our fantastic partners and friends
Without you, it would not be possible to arrange such an extensive
festival. Support those who support the festival!
MANY THANKS!

på

österlen

Ditt kulturmagasin från Österlen

ARRANGÖR
ARRANGER

I SAMARBETE MED
IN COOPERATION WITH
ystadjazz.se

