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Kära jazzvänner, pianovänner, musikvänner!

Det är med stor glädje vi i mellandagarna återigen kan 
presentera en högklassig pianofestival. Den fina respons vi mötte 

2021 vid den första vinterfestivalen manade till fortsatt satsning. 

I år genomförs hela festivalen på det mysiga hotellet 
Saltsjöbaden. Vi utlovar fin musik och riktig helgstämning. Här 

finns något att se fram emot för alla musik- och kulturintresserade 

och möjlighet att upptäcka fantastiska pianister, såväl 

internationellt erkända som pianister ur den nya generationen.

Vår ambition är att kunna fortsätta leverera stora 
upplevelser i Ystad, inte bara på sommaren utan även på vintern.

Det är med stor glädje vi konstaterar att flera av våra 
mångåriga sponsorer även stödjer vinterfestivalen. 

Vår samarbetspartner Ystad Saltsjöbad erbjuder 40 % rabatt 
på ordinarie priser till alla som köper biljett till Ystad Winter Piano 

Fest. Förutom att njuta av musik kan man då också koppla av i 

hotellets prisbelönta spa. Vilka fantastiska dagar man kan unna 

sig efter all julmaten och innan nyårsfirandet tar vid.

Varmt välkomna till den andra Ystad Winter Piano Fest!

Dear jazz friends, piano friends and music friends!

It is with great pleasure that we can again present a first-
class piano festival in the days between Christmas and New Year. 

The great response we received to the first winter festival in 2021 

has encouraged us to continue this initiative. 

This year the two-day festival will be staged entirely at the 
atmospheric seafront hotel Ystad Saltsjöbad. We promise 

fine music and a genuine festive season ambience. There is 

something to look forward to for all music/culture enthusiasts 

and the opportunity to discover fantastic pianists, internationally 

known performers as well as those of the new generation. 

Our aim is to continue to deliver great experiences in Ystad, 
not just in the summer but also in the winter. 

It is very pleasing to note that several of our long-term 
sponsors also support the winter festival. 

Our partners Ystad Saltsjöbad are offering a 40% discount 
on standard prices to all those who buy tickets to the festival. 

So, as well as enjoying the music you can also use the hotel’s 

award-winning SPA. You can treat yourself to two fantastic days 

between the Christmas festivities and the New Year celebrations 

– a perfect way to round off the year. 

A warm welcome to the second Ystad Winter Piano Fest!

Thomas Lantz 
Ordförande/President 

Ystad Jazz

Jan Lundgren 

Konstnärlig ledare/Artistic Director 

Ystad Jazz

Susanne Rydén 

VD/CEO 

Musik i Syd

Festivalkommitté/Festival Committee
Jette Christiansen 

Curt Hansson

Mats Holtne

Itta Johnson

Marie Juhlin

Bo Lönnerblad

Lisbeth Nilsson

Bryan Ralph

Kjell Ulmfeldt

Sten Wärnfeldt

Redaktion/Editorial
Ingrid H Fredriksson, Itta Johnson, Bryan Ralph

Design & layout
Helsinkifrostbites

Tryck/printing
Exakta

VÄLKOMNA TILL / WELCOME TO YSTAD WINTER PIANO FEST 2022!
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Biljetter

ystadjazz.se  

Ystad Visitor Center 0411-57 76 81

Återstående biljetter kan köpas i 

festivalens biljettkassa på Ystad 

Saltsjöbad en timme före konsert.

Platserna är onumrerade. Insläpp 

20 minuter innan konserten startar.

Varje konsert varar 1 timme och 10 minuter.

Tickets

ystadjazz.se  

Ystad Visitor Center +46-411-57 76 81

Remaining tickes are sold at the venue 

one hour before the concert.

Unnumbered seats. Entrance 20 

minutes before the concerts start.

Each concert lasts 1 hour 10 minutes.

Ystad Saltsjöbad erbjuder

Köp jazzbiljett och få 40 % rabatt 

på exklusiva Ystad Saltsjöbad.

Gäller bokning av rum, frukost och 

tillgång till Lido Club & Spa.

JazzShop

JazzShopen på Ystad Saltsjöbad öppnar 

en timme före konsert och är öppen 

30 minuter efter respektive konsert.

Ystad Saltsjöbad special offer

Buy a jazz ticket and get a 40 % discount 

at the exclusive Ystad Saltsjöbad hotel. 

Applies to accommodation, breakfast 

and access to the Lido Club & Spa.

JazzShop

The JazzShop at Ystad Saltsjöbad opens 

one hour before each concert and again 

for  30 minutes after the concert.

FRIBILJET TER HÄMTAS PÅ STADSBIBLIOTEKET  
FR O M 1 DECEMBER.

FREE TICKETS CAN BE COLLECTED FROM THE 
TOWN LIBRARY FROM 1 DECEMBER.

Festival & 
biljettinfo  

Festival & 
ticket info
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Onsdag 28 december / Wednesday 28 December 600 400 200

15.00 Ystad Saltsjöbad Jan Lundgren/ 
Harry Allen Quartet

395 inkl/incl inkl/incl inkl/incl 4

18.00 Ystad Saltsjöbad Tania Giannouli Trio 295 inkl/incl inkl/incl inkl/incl 5

21.00 Ystad Saltsjöbad James Francies 345 inkl/incl inkl/incl inkl/incl 6

Torsdag 29 december / Thursday 29 December 600 400 200

15.00 Ystad Saltsjöbad Anna Gréta Trio 295 inkl/incl inkl/incl inkl/incl 7

18.00 Ystad Saltsjöbad Bobo Stenson Trio 345 inkl/incl inkl/incl inkl/incl 8

21.00 Ystad Saltsjöbad John Beasley/ 
Magnus Lindgren 

395 inkl/incl inkl/incl inkl/incl 9

Onsdag 28 december / Wednesday 28 December

14.00 Ystads Stadsbibliotek Ugglan Gugglan Fri entré/Free entry 10

Torsdag 29 december / Thursday 29 December

14.00 Ystads Stadsbibliotek Okotari jakatar Fri entré/Free entry 10
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15.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Jan Lundgren/Harry Allen Quartet  
“A Tribute to Bengt Hallberg”
Jan Lundgren – piano

Harry Allen (US) – saxophone 

Hans Backenroth – bass 

Kristian Leth (DK) – drums

Bengt Hallberg (1932–2013) 
är en av storheterna i svensk 

jazz, ett mångsidigt musikgeni 

som nådde internationell 

respekt och berömmelse. I 

denna konsert som bjuder 

på swinging jazz och stråk 

av svensk folkmusik framför 

fyra ledande jazzmusiker sin 

hyllning till en viktig inspiratör.

Bengt Hallberg var pianist, 
kompositör och arrangör. Under 

sin långa karriär samarbetade 

han med andra ledande 

svenska jazzmusiker som Arne 

Domnérus och Lars Gullin. 

Redan som mycket ung spelade 

han med flera framstående 

amerikanska jazzmusiker som 

gästade Sverige, till exempel 

Lee Konitz, Quincy Jones, 

Clifford Brown och Stan Getz. 

”Dear Old Stockholm” från 

1951 med Stan Getz, ”Ack 

Värmeland du sköna” i jazzton, 

blev en klassiker. 

Några år innan Bengt 
Hallberg gick bort mötte 

Jan Lundgren sin inspiratör, 

musikfrände och vän i ett 

samarbete som resulterade i 

albumet ”Back 2 Back” (2011) 

och en rad duokonserter.

Den amerikanske 
tenorsaxofonisten Harry 

Allen har en imponerande 

albumkatalog: över sjuttio 

skivor som bandledare och 

ännu fler är inspelningarna som 

han har medverkat på. Senaste 

albumet, ”Harry Allen & Dave 

Blenkhorn Play the Music of 

Phil Morrison” är årsfärskt.

Hans Backenroth är sedan 
mitten av 1990-talet en 

av Skandinaviens mest 

framstående jazzbasister. 

Han och Bengt Hallberg 

spelade in ett duoalbum 

1997, ”In a Mellow Tone”, och 

gjorde i samband med det en 

rad konsertframträdanden 

tillsammans. 

Kristian Leth, välkänd 
jazztrumslagare från Aarhus 

i Danmark, är verksam 

i Skandinavien i flera 

konstellationer och konstant 

efterfrågad i nya samarbeten. 

Han medverkar regelbundet på 

jazzfestivalen i Ystad.

I hyllningskonserten till 
Bengt Hallberg framförs musik 

förknippad med hans repertoar, 

bland annat ”Dinah” och ”Dear 

Old Stockholm” samt hans 

komposition ”Madicken”.

A quartet of leading jazz 
musicians present a melodic 

mix of swinging jazz with a 

touch of Swedish folk music 

in this tribute to one of the 

giants of Swedish jazz, Bengt 

Hallberg. 

In the 1950s, pianist Bengt 
Hallberg (1932–2013) 

performed with visiting 

American players such as 

Quincy Jones and Stan Getz, 

with whom he recorded the 

classic “Dear Old Stockholm” 

(1951).

Jan Lundgren regarded 
Bengt Hallberg as a great 

inspiration. Towards the end 

of Bengt Hallberg’s life, the 

two pianists worked on a 

collaboration that resulted in 

an album “Back 2 Back” (2011) 

and a number of duo concerts. 

Bassist Hans Backenroth 
recorded a duo album with 

Bengt Hallberg, “In a Mellow 

Tone” (1997), which led to 

a series of performances 

together.  

The quartet will play songs 
associated with Bengt Hallberg 

such as “Dinah”, “Madicken” 

and “Dear Old Stockholm”. 

ONSDAG / WEDNESDAY 28 DECEMBER

FOTO STEPHEN FREIHEIT
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18.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Tania Giannouli Trio 

Tania Giannouli (GR) – piano

Kyriakos Tapakis (GR) – oud

Andreas Polyzogopoulos (GR) 

– trumpet

Tania Giannouli från 
Grekland är en internationellt 

renommerad jazzpianist, 

improvisationsmusiker och 

kompositör som gärna verkar 

i konstnärliga samarbeten i 

skiftande inramningar. Hon 

har klassisk skolning i såväl 

piano som komposition, 

men det är i jazzen hon har 

funnit sin livsluft för fritt 

skapande med utgångspunkt i 

improvisationen. Influenserna 

är såväl västerländska som 

orientaliska i ett starkt 

personligt tonspråk. Hennes 

originella kompositioner 

beskrivs ofta som meditativa 

ljudlandskap; i en skivrecension 

skriver den sydkoreanska 

musiksajten Jazzspace att 

musiken väcker ”drömmar om 

evigheten”.

Hennes konstnärliga 
samarbeten begränsar sig inte 

till vare sig jazzsammanhang 

eller strikt musikaliska projekt 

utan är vad man brukar kalla 

gränsöverskridande i vid 

mening. Tania Giannoulis 

musikaliska driv och lust att 

utforska, experimentera och 

skapa nytt har lett till flera 

projekt med museer, gallerier 

och konstbiennaler. 

Tania Giannoulis 
samarbeten har också 

mynnat ut i skivinspelningar. 

Fyra album, sinsemellan 

mycket olika, har fått ett 

mycket fint mottagande: 

”Forest Stories” (2012) är 

ett samarbete med blåsaren 

Paulo Chagas från Portugal. 

”Transcendence” (2015) med 

Tania Giannouli Ensemble 

innehåller uteslutande hennes 

egna kompositioner för 

gruppen. ”Rewa” (2018) är en 

inspelning med improvisationer 

tillsammans med musikern 

Rob Thorne från Nya Zeeland 

som spelar traditionella 

maoriinstrument. Och så ”In 

Fading Light” (2020), hennes 

senaste album, med Tania 

Giannouli Trio på instrumenten 

piano, oud och trumpet.

Det är Tania Giannouli Trio i 
samma konstellation som 

framträder här på Ystad Winter 

Piano Fest! 

Förra året nominerades 
Tania Giannouli till den tyska 

jazzutmärkelsen Deutscher 

Jazzpreis i kategorin piano och 

keyboard. Tillsammans med 

Nik Bärtsch, som medverkade 

på Ystad Winter Piano Fest 

2021, är hon årets artist 

in residence på den tyska 

festivalen Enjoy Jazz.

”Giannouli är en unik röst, 
som kompositör, pianist och 

improvisatör. Hon har många 

fler musikaliska berättelser 

som väntar.” – All About Jazz 

(USA)

Tania Giannouli from Greece 
is an internationally known 

jazz pianist and improvisational 

musician drawn to boundary-

crossing artistic collaborations. 

The classically trained 
pianist and composer 

creates meditative, lyrical 

soundscapes: “This music 

invites the listener to dream of 

eternity” – Jazzspace (South 

Korea)

As well as performing at jazz 
venues and festivals, she has 

been involved in numerous 

interdisciplinary artistic 

collaborations with museums, 

galleries and biennales.

Her imaginative, explorative 
musical drive has led to the 

release of four very diverse 

collaborative albums. The 

latest “In Fading Light” (2020), 

has a fascinating and unusual 

mix of instruments for a trio – 

piano, oud and trumpet – and 

features the line-up that will 

be performing at this concert.

ONSDAG / WEDNESDAY 28 DECEMBER

FOTO PINELOPI GERASIMOU
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21.00 YSTAD SALTSJÖBAD

James Francies 

James Francies (US) – piano

Den unge amerikanske 
pianisten James Francies 

har mycket snabbt nått 

en framskjuten position 

i musikvärlden. Han har 

vunnit flera priser, har högt 

anseende och har redan hunnit 

framträda med världsartister 

i jazzsammanhang samt göra 

succé på pop-, hiphop- och 

R&B-scener, som kompositör, 

som studiomusiker och med 

egna skivinspelningar på Blue 

Note Records.

James Francies växte upp i 
Houston. Han började spela 

piano och ta lektioner i 

fyraårsåldern. I sexårsåldern 

gick han på sin första 

jazzkonsert, ett framträdande 

med den Houstonfödde 

pianisten Joe Sample. Några 

år senare började han studera 

jazzmusik i skolan.

I sina konstnärliga 
samarbeten, både på scenen 

och i inspelningsstudion, 

överskrider James Francies 

gärna musikaliska gränser 

och möter artister i olika 

genrer. Han har till exempel 

samarbetat med Childish 

Gambino, Mark Ronson, The 

Roots, YEBBA, Common, 

Marcus Miller, Joe Lovano, 

DJ Dahl, José James, Drake, 

Robert Glasper, Chance 

the Rapper och Ms. Lauryn 

Hill. Och han är efterfrågad: 

Jazzsaxofonisten Chris Potter 

valde ut James Francies till 

sin trio där trumslagaren 

Eric Harland ingår. Den 

legendariske jazzgitarristen 

Pat Metheny bjöd in honom att 

spela i hans band Side-Eye, där 

nya jazzbegåvningar avlöser 

varandra. James Francies 

medverkar på livealbumet 

“Side-Eye NYC (V1.IV)” (2021). 

James Francies skrev på för 
Blue Note Records 2017 och 

släppte året därpå sitt första 

soloalbum, ”Flight”. Hans andra 

album på Blue Note Records, 

”Purest Form, kom förra året. 

”Pianisten frambesvärjer 

nebulosor av toner snarare 

än skapar musik”, skrev 

musikmagasinet Downbeats 

recensent.

Missa inte chansen att 
uppleva en jazzstjärna i en 

ny generation, en jazzstjärna 

som New York Times beskrivit 

som ”en pianist med perfekt 

dynamik i anslaget”.

The meteoric rise to 
prominence of the young 

award-winning American 

pianist James Francies 

has already encompassed 

performances with jazz 

headliners such as Pat 

Metheny, success in the 

worlds of pop, hip-hop and 

R&B as a composer and 

session musician and his own 

album releases on Blue Note 

Records. 

His many live and studio 
collaborations transcend 

musical genres and include 

diverse artists such as Childish 

Gambino, Mark Ronson, The 

Roots, YEBBA, Common, 

Marcus Miller, Joe Lovano, 

Chris Potter, DJ Dahl, José 

James, Drake, Robert Glasper, 

Chance the Rapper and Ms. 

Lauryn Hill. 

James Francies signed to 
Blue Note Records in 2017 and 

has released “Flight” (2018) 

and “Purest Form” (2021). 

Take the opportunity to see 
a rising jazz star of the next 

generation who the New York 

Times described as “a pianist 

with liquid dynamism in his 

touch”.

ONSDAG / WEDNESDAY 28 DECEMBER

FOTO SHERVIN L AINEZ



7

15.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Anna Gréta Trio “Nightjar in the Northern Sky”

Anna Gréta Sigurdardóttir (IS) – 

piano, vocals

Johan Tengholm – bass

Konrad Agnas – drums

Anna Gréta Sigurdardóttir är 
mottagare av Ystad Jazz 

Piano Award 2022. 

Stipendiet, som består av 

en arvoderad spelning och 

25 000 kronor, instiftades 

2021 av Ystad Sweden Jazz 

Festival i syfte att främja en 

ung begåvad pianist i början 

av sin karriär. Zier Romme från 

Danmark fick premiärårets 

stipendium. Ystad Jazz Piano 

Award 2022 kommer att delas 

ut i samband med Anna Gréta 

Trios konsert.

Jan Lundgren, 
jazzfestivalens konstnärlige 

ledare, om årets stipendiat:

”Anna Gréta är en av de nya 
stora talangerna inom 

skandinavisk jazz. Med sitt 

personliga sätt att beröra 

och högst individuella sätt att 

skapa musik, tillhör Anna Gréta 

definitivt framtiden. En mycket 

värdig mottagare av Ystad Jazz 

Piano Award 2022.”

Anna Gréta Sigurdardóttir, 
som ofta använder sig av 

artistnamnet Anna Gréta, 

kommer från Island. Hon 

flyttade till Stockholm 2014 

och etablerade sig snabbt i 

svenskt jazzliv som pianist 

och singer-songwriter genom 

samarbeten med framstående 

musiker som Joakim Milder, 

Magnus Lindgren och Bobo 

Stenson, som ju också är en av 

årets artister på Ystad Winter 

Piano Fest. På debutalbumet 

”Brighter” (2019) samarbetade 

hon med den svenske 

gitarristen Max Schultz.

Anna Gréta Sigurdardóttir 
fick stipendium ur Monica 

Zetterlunds minnesfond 2019 

och året därpå spelade hon på 

Nobelprisceremonin.

Anna Grétas musik har ett 
distinkt personligt sound 

förankrat i jazz och pop med 

starka stråk av nordisk natur 

och folkton. I denna konsert 

framför Anna Gréta Trio musik 

från förra årets kritikerhyllade 

album ”Nightjar in the 

Northern Sky”.

The young Icelandic pianist 
Anna Gréta Sigurdardóttir has 

been named as the recipient 

of the Ystad Jazz Piano Award 

2022, which will be presented 

at this concert. 

In 2021, the Ystad Sweden 
Jazz Festival established the 

Ystad Jazz Piano Award to 

recognise a young, talented 

pianist at the start of their 

career. The first winner of the 

award, which consists of a 

concert performance, including 

fee, and a scholarship worth 

SEK 25,000, was the Danish 

pianist Zier Romme. 

Jan Lundgren, Artistic 
Director of the Ystad Sweden 

Jazz Festival, says: 

“Anna Gréta is one of the 
major new talents in 

Scandinavian jazz. With her 

personal, affective style 

and highly individual way of 

creating music, Anna Gréta is 

definitely one for the future. 

She is a very worthy winner 

of the Ystad Jazz Piano Award 

2022.” 

Anna Gréta combines 
elements of jazz, pop and 

folk to create a distinctive 

and evocative Nordic sound. 

This concert with her trio 

will feature music from the 

critically-acclaimed album 

“Nightjar in the Northern Sky” 

(2021).

TORSDAG / THURSDAY 29 DECEMBER

FOTO BIRNA KETILSDOT TIR SCHRAM

 Ystad Jazz Piano Award
2022

Anna Gréta Sigurdardóttir
SEK 25 000

Jan Lundgren
Artistic Director
Ystad Jazz

Thomas Lantz
President
Ystad Jazz

Susanne Rydén
CEO
Musik i Syd
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18.00 YSTAD SALTSJÖBAD

Bobo Stenson Trio  

Bobo Stenson – piano

Anders Jormin – bass

Jon Fält – drums

Pianisten och kompositören 
Bobo Stensons enastående 

karriär spänner över sex 

decennier. Han är en av 

Skandinaviens absolut 

främsta jazzmusiker, eller som 

Thomas Conrad uttryckte det 

i JazzTimes: ”Det finns starka 

bevis för att Bobo Stenson 

är den främste nu levande 

jazzpianist som är född utanför 

USA.”

På 1960-talet flyttade Bobo 
Stenson till Paris, som då var 

jazzens mecka. Han spelade 

med framstående amerikanska 

och europeiska musiker 

på stadens legendariska 

jazzklubbar. I början av 

1970-talet turnerade han 

i Afrika tillsammans med 

saxofonisten Stan Getz. Under 

sin karriär har han spelat med 

många av jazzens stora; Red 

Mitchell, Dexter Gordon, Toots 

Thielemans och Sonny Rollins 

är bara några av namnen.

På sitt första album med 
egen ensemble, ”Underwear” 

(1971), spelade han med två 

välkända norska musiker, 

basisten Arild Andersen och 

trumslagaren Jon Christensen. 

På 1980-talet hade han ett 

framgångsrikt samarbete med 

den amerikanske saxofonisten 

Charles Lloyd och på 1990-talet 

spelade han in tre album 

med den polske trumpetaren 

Tomasz Stanko.

Parallellt med de 
musikaliska samarbetena 

på 1980-talet satte Bobo 

Stenson i gång att utveckla 

triokonceptet och ge utrymme 

åt den egna trion. Albumet 

”Reflections” (1993) med 

Anders Jormin på bas och 

Jon Christensen på trummor 

blev en stor framgång 

som resulterade i flera 

prestigefyllda utmärkelser.

Hyllningarna har fortsatt 
genom åren och trion har 

fått utmärkelser för albumen 

“Cantando” (2008), “Indicum” 

(2013) och “Contra la 

indecisión” (2018). På dessa 

album är det nuvarande 

konstellation av Bobo Stenson 

Trio som spelar. Jon Fält är 

trions fasta trummis sedan 

2007.

Bobo Stenson Trio har en 
repertoar som präglas av stor 

rörlighet. Dess bredd och 

variation är ett signum; här 

samsas triomedlemmarnas 

originalkompositioner med 

tolkningar av stycken hämtade 

från klassisk musik, jazz, 

folkmusik och världsmusik, av 

kompositörer som exempelvis 

Bill Evans, Ornette Coleman, 

Erik Satie och Béla Bartók.

Pianist Bobo Stenson has 
long been one of the brightest 

stars of Scandinavian jazz.

Over the years he has played 
with many of the biggest 

names in jazz including Dexter 

Gordon, Sonny Rollins and 

Stan Getz. 

“A strong case can be made 
that Bobo Stenson is the 

greatest living jazz pianist born 

outside the United States.” – 

Thomas Conrad, Jazz Times. 

The current line-up of the 
Bobo Stenson Trio can 

be heard on the albums 

“Cantando” (2008), “Indicum” 

(2013) and “Contra la 

indecisión” (2018). Their 

broad repertoire embraces 

original compositions as well 

as interpretations of pieces 

drawn from classical music, 

folk, world music and jazz, by 

composers such as Bill Evans, 

Ornette Coleman, Erik Satie 

and Béla Bartók.

TORSDAG / THURSDAY 29 DECEMBER

FOTO LISA RYDBERGFOTO CATERINA DI PERRIFOTO HARRI PA AVOL AINEN

´
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21.00 YSTAD SALTSJÖBAD

John Beasley & Magnus Lindgren 

John Beasley (US) – piano

Magnus Lindgren – saxophone, 

clarinet, flute

I denna konsert möts en 
amerikansk Grammybelönad 

pianist och en svensk 

multiinstrumentalist av rang.

John Beasley var i 
tjugoårsåldern när han inledde 

sin karriär som pianist. Redan 

då spelade han med jazzikoner 

som Miles Davis och Freddie 

Hubbard. Under en turné med 

Miles Davis inspirerades han 

att spela in en egen skiva; 

”Cauldron” kom ut 1992. Sedan 

dess har John Beasley släppt 

över dussinet album, däribland 

”MONK’estra”, en albumserie 

om tre volymer (2016–2020). 

Den tredje, närmare bestämt 

Charlie Parkers ”Donna Lee”, 

renderade honom en Grammy 

för bästa arrangemang.

Under årens lopp har han 
samarbetat med en mängd 

olika artister, som Dianne 

Reeves, Chaka Khan, Christian 

McBride, Carly Simon, Steely 

Dan och Lee Ritenour. Han 

ägnar sig i stor utsträckning åt 

att komponera och arrangera 

musik för tv och film. John 

Beasley är också musikalisk 

ledare för FN:s och Unescos 

årliga firande av internationella 

jazzdagen under Herbie 

Hancock Jazz Institutes 

värdskap. International Jazz 

Day tillkom på Herbie Hancocks 

initiativ och infördes av Unesco 

2011. Internationella jazzdagen 

infaller den 30 april.

Multiinstrumentalisten 
Magnus Lindgren har i Dagens 

Nyheter beskrivits som 

”Europas bästa jazzflöjtist”. 

Hans främsta musikaliska 

influenser i början av karriären 

var Miles Davis och Quincy 

Jones och de har förblivit 

förebilder. Han har samarbetat 

med världsartister som Herbie 

Hancock, Gregory Porter och 

Bobby McFerrin.

Magnus Lindgren är också 
flitigt verksam som kompositör, 

arrangör och orkesterledare. 

Han har arbetat med storband 

och ensembler av olika slag 

och är artist in residence hos 

SWR Big Band sedan 2018.

John Beasley och Magnus 
Lindgren träffades på Jakarta 

International Java Jazz 

Festival för några år sedan och 

inledde ett samarbete som 

resulterade i ett album med 

SWR Big Band, en hyllning 

till Charlie Parkers musik med 

titeln ”Bird Lives” (2021).

Welcome to an intriguing 
duo concert featuring 

American Grammy award-

winning pianist John Beasley 

and the talented Swedish 

multi-instrumentalist Magnus 

Lindgren. 

John Beasley began his 
career in his 20s backing such 

jazz icons as Miles Davis 

and Freddie Hubbard. He has 

released over a dozen albums 

including the three-album 

“MONK’estra” series (2016-

2020). 

Magnus Lindgren, who has 
been described by Dagens 

Nyheter as “Europe’s best jazz 

flautist” has collaborated with 

artists such as Herbie Hancock, 

Gregory Porter and Bobby 

McFerrin. 

John Beasley and Magnus 
Lindgren met at the Jakarta 

International Java Jazz 

Festival some years ago and 

their collaboration plans 

eventually resulted in an album 

with the SWR Big Band, “Bird 

Lives” (2021) – a celebration of 

the music of Charlie Parker.

TORSDAG / THURSDAY 29 DECEMBER

FOTO MARCUS FÄGERSTENFOTO SCOT T MITCHELL
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JAZZKIDZ! ONSDAG / WEDNESDAY 28 DECEMBER

FOTO NATHALIE ZIMMERMAN

14.00 YSTADS STADSBIBLIOTEK

”Ugglan Gugglans modiga visor”

Karin Holmström – klarinett, 

gitarr, sång; manusförfattare

Maria Eggeling – sång, 

piano, gitarr; låtskrivare och 

medförfattare av manus

”Fråga Ugglan Gugglan, när 
du vill ha svar.

Om du inte har någon aning, 
tar hon med dig ut på spaning.”

Så lyder texten i en av 
låtarna som Maria 

Eggeling skrivit till denna 

musikföreställning med härligt 

sväng. Ugglan Gugglan älskar 

att lyssna på frågor, har hon 

inget svar sjunger hon en sång. 

Och hon pratar gärna om vad 

det innebär att vara modig för 

det tycker hon är spännande.

Vi får träffa Gugglans vänner 
Räven och hönan Sven som är 

livskamrater, en sprallig kanin, 

en lat tupp och en spindel som 

har svindel. 

En föreställning med mycket 
rörelse, som leker med normer 

och inspirerar oss att se 

världen på nya sätt.

Målgrupp: 3 år–åk 1
Speltid: ca 40 minuter

An inspiring music and 
movement show for young 

children featuring a wise owl, 

Ugglan Gugglan, and a cast of 

animal characters. 

I SAMARBETE MED
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TORSDAG / THURSDAY 29 DECEMBER JAZZKIDZ! 

FOTO AIJA SVENSSON

14.00 YSTADS STADSBIBLIOTEK

”Okotari jakatar – härifrån och dit”

Manuela Nika – fiol, sång

Lelo Nika Jr – dragspel

Okotari jakatar. Känner du 
rytmen i orden? Okotari jakatar 

är en gammal romsk barnvisa 

som har sjungits i generationer 

i familjen Nika och orden 

betyder ”härifrån till dit”. Häng 

med på en resa med hisnande 

energisk musik som inbjuder till 

fest, sång och dans – men där 

det också finns utrymme för 

lugn och vila.

En varm och lekfull 
musikupplevelse med syskonen 

Lelo och Manuela som 

generöst delar med sig av sin 

romska tradition och blandar 

den med musik från Sverige 

och andra länder. Välkommen 

till ett musikaliskt äventyr 

där du får lära dig sjunga på 

romani!

Målgrupp: 3 år–åk 2
Speltid: ca 30 minuter

A warm and playful musical 
experience for young children 

including dynamic and uplifting 

songs  from the Romani 

tradition. 

I SAMARBETE MED
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YAZZFESTIVALENS VÄNNER / YAZZ FESTIVAL FRIENDS

Stort tack till Yazzfestivalens vänner för ert stöd! Big thanks to all our Yazz Festival Friends for your support!

 1 Erland Lundin Ystad
 2 Inga-Britt Henriksson Ystad
 3 Andreas Riess Hamburg (DE)
 4 Christine Riess Hamburg (DE)
 5 Marianne Rylander Kalmar
 6 Owe Rylander Kalmar
 7 Qlaez Wennberg Lerum
 8 Christina Giovanos Järfälla
 9 Andrea Bjerhag Växjö
 10 Hans Einar Eriksen Bergen (NO)
 11 Björn Zitting Älmhult
 12 Tony Leo Ystad
 13 Jan Backenroth Skövde
 14 Gunnel Backenroth Stockholm
 15 Paul Herzog Ystad
 16 Inger Nerman Täby
 17 Viveka Asplund Västerås
 18 Lennart Asplund Västerås
 19 Helene Coene Bryssel (BE)
 20 Nils Magnus Lilja Bryssel (BE)
 21 Vivianne Baladi Paris (FR)
 22 Tomas Persson Lund
 23 Henrik Plantin Ystad
 24 Olof Arvidsson Ystad
 25 Rune Jalmsell Ystad
 26 Staffan Björnberg Ystad

 27 John Bolger Greystone (IR)
 28 Lennart Kjellander Ystad
 29 Eva Evander Ystad
 30 Anders Evander Ystad
 31 Leif Holmer Jönköping
 32 Mats Berntsson Göteborg
 33 Magnus Simrén Göteborg
 34 Marie Johansson Abbekås
 35 Mats Johansson Abbekås
 36 Gunilla Johansson Kosta
 37 Christer Johansson Kosta
 38 Helena Balksäter Ystad
 39 Leo De Rosa Bjärred
 40 Bärbel Westphal Växjö
 41 Åsa Nilsson Årsta
 42 Ann-Eva Rosander Helsingborg
 43 Torvald Höjerback Lund
 44 Roddy Nilsson Växjö
 45 Mattias Geigant Borås
 46 Ann-Britt Martinsson Vara
 47 Lars Martinsson Vara
 48 Louise Edquist Lendefors Göteborg
 49 Peter Edquist Lendefors Göteborg
 50 Lennart Persson Karlshamn
 51 Tord Alfredsson Svedala
 52 Ana Rusovan Johnsson Ystad

 53 Anders Hedbratt Mölnlycke
 54 Gunilla Lagergren Ystad
 55 Bo Lagergren Ystad
 56 Anki Herzog Ystad
 57 Astrid Banek Hamburg (DE)
 58 Ivo Banek Hamburg (DE)
 59 Jan Lundgren Ystad
 60 Marie Juhlin Ystad
 61 Suzanne Wrammert Ystad
 62 Lars Wrammert Ystad
 63 Percy Gustavsson Ystad
 64 Lisbeth Nilsson Ystad
 65 Bryan Ralph Ystad
 66 Kjell Ulmfeldt Ystad
 67 Carola Nilsson Ystad
 68 Jette Christiansen Ystad
 69 Bo Lönnerblad Svarte
 70 Sten Wärnfeldt Ystad
 71 Lena Lantz Ystad
 72 Itta Kuula Johnson Ystad
 73 Thomas Lantz Ystad
 74 Curt Hansson Köpingebro
 75 Anne-Charlotte Wrange Löderup
 76 Fredrik Wrange Löderup
 77 Hannes Nilsson Göteborg

 1 Lennart Kjellander Ystad
 2 Jerker Halldén Åkersberga
 3 Astrid Banek Hamburg
 4 Ivo Banek Hamburg
 5 Inga-Britt Henriksson Ystad
 6 Erland Lundin Ystad
 7 Magnus Simrén Göteborg
 8 Yvonne Simrén Göteborg
 9 Teodor Simrén Göteborg
 10 Andrea Kunert Tyskland
 11 Tord Alfredsson Svedala

 12 Gunilla Johansson Kosta
 13 Christer Johansson Kosta
 14 Qlaez Wennberg Lerum
 15 Mats Berntsson Karlshamn
 16 Anita Svensson Ystad
 17 Thomas Nyh Ystad
 18 Peter Eklund Malmö
 19 Marianne Rylander Kalmar
 20 Owe Rylander Kalmar
 21 Björn Zitting Älmhult
 22 Christine Löwer Hamburg

 23 Andreas Riess Hamburg
 24 Leif Holmer Jönköping
 25 Lennart Sandberg Köpingebro
 26 Viveka Asplund Västerås
 27 Lennart Asplund Västerås
 28 Christina Giovanos Järfälla
 29 Inger Nerman Täby
 30 Gunnel Backenroth Stockholm
 31 Jan Backenroth Skövde

Bli Yazzvän du med! 
Sätt in 750 kr på bankgiro 229-8438.
Du får bland annat:
• Köpa biljetter före biljettsläpp
• Särskilda erbjudanden
• Årets sommar- eller vinterposter

Become a Yazz Festival Friend you too! 
Deposit SEK 750 to bank giro 229-8438. 
From abroad, please e-mail info@ystadjazz.se for info.
Among other things, you can:
• Buy tickets before release date
• Special offers
• This year’s summer or winter poster.

Yazzfestivalens vänner 2022 / Yazz Festival Friends 2022

Yazzfestivalens vänner 2023 / Yazz Festival Friends 2023
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JAZZKONSTNÄR / JAZZ ARTIST

Harri Paavolainen 

Harri Paavolainen föddes i 
Helsingfors 1975 i en 

kulturellt aktiv familj. Han blev 

intresserad av konst från tidig 

ålder. Hans mamma var en 

klassiskt utbildad målare som 

arbetade i reklambranschen, 

vilket ledde Harri mot en karriär 

inom design.

Under hela sitt liv har han 
bott under olika perioder i 

Helsingfors (FIN), Lincoln (UK), 

Genève (CH), Ferney-Voltaire 

(FR), Graz (AU), London (UK) och 

senast och längst i Ystad.

Harri började sin karriär som 
penn-och-bläck-ritare på ett 

arkitektkontor i Österrike vid en 

intressant tidpunkt, precis när 

CAD-system introducerades i 

mitten av 1990-talet.

Han studerade grafisk 
design och mediedesign 

vid det välrenommerade 

London College of Printing 

(numera London College of 

Communication) 1997–2000, 

och gick vidare till att arbeta 

som grafisk designer och art 

director inom webbdesign och 

interaktiv design i Helsingfors, 

Finland, i fem år.

Harri grundade designbyrån 
Helsinkifrostbites tillsammans 

med sin fru Py och flyttade till 

Ystad 2005. Tillsammans har 

de fortsatt att driva sitt företag 

i 17 år och arbetat med kunder 

från privata entreprenörer till 

stora globala företag såväl som 

lokala, kommunala, regionala 

och nationella myndigheter 

i Sverige, Finland, Danmark, 

Tyskland och Storbritannien.

Samtidigt har Harri utövat 
egna intressen inom bildkonst, 

teckning, måleri och fotografi 

sida vid sida med kommersiellt 

designarbete.

Volontär grafisk designer för 
YSJF sedan 2014 och 

festivalfotograf sedan 2017.

Harri Paavolainen was born 
in Helsinki in 1975 into a 

culturally active family. He 

became interested in art from 

an early age. His mother was 

a classically trained painter 

working in the advertising 

industry, which nudged Harri 

towards a career in design.

Throughout his life, he has 
lived variously in Helsinki (FIN), 

Lincoln (UK), Geneva (CH), 

Ferney-Voltaire (FR), Graz (AU), 

London (UK) and latest and 

longest in Ystad.

Harri started his career as a 
pen and ink draughtsman at an 

architectural office in Austria 

at an interesting time, just 

as CAD systems were being 

introduced in the mid-1990’s.

He studied Graphic and 
Media Design at the well-

respected London College of 

Printing (now London College 

of Communication) 1997–2000, 

moving on to work as a graphic 

designer and art director in the 

web and interactive design 

industry in Helsinki, Finland for 

five years.

Harri founded 
Helsinkifrostbites design 

agency with his wife Py, 

and moved to Ystad in 2005. 

Together, they have continued 

to run their own company 

for 17 years, working with 

clients ranging from private 

entrepreneurs to large 

global corporations as well 

as local, municipal, regional 

and national governments in 

Sweden, Finland, Denmark, 

Germany and the UK.

Meanwhile, Harri has 
pursued own interests in visual 

arts, drawing, painting and 

photography side by side with 

commercial design work.

Volunteer graphic designer 
for YSJF since 2014 and 

festival photographer since 

2017.



KÖP JAZZBILJETT OCH FÅ

40% rabatt
hos Ystad Saltsjöbad

Gäller vid bokning av rum, frukost med tillgång till Lido Club & Spa

KÖP JAZZBILJETT OCH FÅ

40% rabatt
hos Ystad Saltsjöbad

Gäller vid bokning av rum, frukost med tillgång till Lido Club & Spa

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!

Winter Jazz

HELT ELEKTRISKA
FORD MUSTANG MACH-E

Privatleasing från 5 645 kr/mån* 
Förmånsvärde från 2 565 kr/mån**
Rek. pris från 584 900 kr inkl. moms

Bränsledeklaration blandad körning Ford Mustang Mach-E: 16,5-19,5 kWh/100km, CO2: 0 g/km. (WLTP) Miljöklass Euro 6d TEMP. Garanti gäller 5 år eller 10 000 mil. Erbjudandet gäller Ford Mustang Mach-E RWD, standard Range, 269hk. Accelerationen gäller Ford Mustang GT. *Månadskostnaden baserat på 1000 mil per år, max period 
36 månader. Lokalt serviceavtal ingår. Kostnader för skatt och vinterhjul tillkommer. **Förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt. Lokala avvikelser kan förekomma. Gäller bilar som är ordertecknade av kund senast 30 september 2021. En rörlig leasingavgift, uppläggningskostnad 695 kr samt 60 kr i 
administrationsavgift tillkommer. Priset gäller endast vid finansiering via Ford Finans.  Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för felskrivningar och prisändringar.

Spaljégatan 8, 271 52 Ystad     0411-139 35     lundgrensbil.se

Bokas via ystadjazz.se
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YAZZ-KALENDER 2023 / YAZZ CALENDAR 2023

20 APR Christian McBride och Bohuslän Big Band
Biljettsläpp 27 dec. Vi firar Unesco International Jazz Day på Ystads Teater.
Tickets go on sale 27 Dec. We celebrate Unesco International Jazz Day at Ystads Teater.

2–5 AUG Ystad Sweden Jazz Festival

28–29 DEC Ystad Winter Piano Fest

Ystad Jazz Piano Award

År 2023 blir det tredje året 
föreningen Ystad Jazz utser 

en jazzpianist som erhåller 

Ystad Jazz Piano Award. 2021 

fick Zier Romme stipendiet 

och 2022 är det Anna Gréta 

Sigurdardóttirs tur. 

Stipendiet består av 25 000 
kronor samt en arvoderad 

spelning på Ystad Winter Piano 

Fest 2023. 

Vi välkomnar bidrag till 
bankgiro 5521–3128. Ange 

Piano Award. 

Alla donatorer presenteras 
på ystadjazz.se.

In 2023, the Ystad Jazz 
association will present the 

annual Ystad Jazz Piano Award 

for the third time. The award 

went to Zier Romme in 2021 

and the 2022 winner is Anna 

Gréta Sigurdardóttir. 

The award comprises SEK 
25,000 as well as a concert, 

including fee, at the Ystad 

Winter Piano Fest 2023. 

We welcome contributions 
via bank giro 5521–3128. State 

“Piano Award”. 

All donors are presented on 
ystadjazz.se.

Jazzkonstnär/Jazz Artist 2023

Konstnären Karl Valve 
återkommer till festivalen med ett 

nytt motiv ”Reflections of Jazz”.

Valve har skänkt verket till Ystad 
Jazz, som kommer att auktionera ut 

det under festivalen 2023. Format 

125 x 87 cm. Fototransfer på plexi 

på borstad aluminium. Mycket 

effektfullt, så gör plats på väggen 

hemma eller på kontoret!

Artist Karl Valve returns to the 
festival with a new piece: 

“Reflections of Jazz”.

Valve had donated the work to 
Ystad Jazz, and it will be auctioned 

during the 2023 festival. 

Format: 125 x 87 cm. Phototransfer 
on plexiglass, mounted on brushed 

aluminium. Very striking, so make 

room on the wall at home or at the 

office!

Vi planerar för följande program 2023 / Our plans for the 2023 programme are as follows:

FOTO MARTIN FRICK
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ystadjazz.se

Utan våra fantastiska partner och vänner  
vore det inte möjligt att ordna denna vinterpianofest. 

Gynna dem som gynnar jazz i Ystad!

Without our fantastic partners and friends,  
it would not be possible to arrange this winterpianofest. 

Support those who support jazz in Ystad!

ARRANGÖR / ARRANGER

VI SES NÄSTA ÅR PÅ / SEE YOU NEXT YEAR AT

2 – 5 Aug 2023


