
Hösten 2016
 Tisdag 20 september – Lisa Lystam 
(bilden) med trio. Blues. Spis & Vin 
kl 19.30. Förband 18.45.
 Tisdag 11 oktober – Trinity. Trio 
med hammondorgel. Kvarnhjulet, 
Nyforssalen kl 19.30. Förband 18.45.
 Tisdag 25 oktober – Jazzsång
tävling och konsert med Ophelia & 
The Blackbirds. Spis & Vin kl 19.30.
 Tisdag 22 november – Dixie
snubbarna. Dixieland. Kvarnhjulet, 
Nyforssalen kl 19.30. Förband 18.45.
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 Tyresö Slott Värdshus & Bistro anordnar jazz under Stockholm Jazz Festival
Dessa datum och band är bokade:
Söndag 9 oktober kl. 14–17 –  Tyresö Jazzband
Tisdag 11 oktober kl.17 – Jazztified
Onsdag 12 oktober kl.17 – Gwen Lewis and friends
Torsdag 13 oktober kl.17 – Hep Cats
Fredag 14 oktober kl. 17 – Mandy`s Blue Seven
Övriga datum under jazzveckan är ännu ej bokade.
Du kan hämta mer information på www.tyresoslott.com/jazzfestival

Om vi har räknat rätt, är det 
nu 51 gånger som Tyresö 
Jazzband under mer än tio år 
spelat på Eckerölinjens fartyg  
från Grisslehamn och i höst 
blir det två gånger till, 23 ok-
tober och 4 december. Bussar 
från Tyresö Allé plan, och Krusboda Torg 
kl 12.00 och från Tyresö Centrum vid 
Nordea kl 12.15.

Pris: 50 kr för resa, buss och båt t o r. 
Boka senast onsdag före resan på tfn 
0175-25 800. Koden 5JAZZ ska uppges 
liksom var man stiger på. 

Turistbussarna går till Grisslehamn där 
ålandsbåten väntar. Det brukar bli tre 
fullastade bussar, som med nöjda passage-

rare, återvänder till Tyresö på 
kvällen c:a 21.45 med väskor 
som märkligt nog verkar tyng-
re än vid avfarten. Måhända 
välfyllda med taxfree choklad.

Jazzbandet spelar i baren 
på båten där man dansar och 

stampar takten. En och annan jazzall-
sång avverkas och ofta dyker någon gäst 
upp och spelar några låtar med bandet. 
Stämningen är hög både på båt och i buss. 
Många väljer Eckerölinjens fantastiska 
smörgårdsbord – Östersjöns bästa sägs 
det.

Välkomna till en utlandsresa i jazzens 
tecken på Ålands jäsande hav där åtmins-
tone musiken gungar!

Medlemskap
Vad innebär ett  
medlemskap?

 På våra ordinarie konserter 
betalar du lägre entréavgift 
än icke-medlemmar i Tyresö 
Jazz- & Blues Club. Medlems-

entré är 120 kr (icke medlem 
150 kr – gratis under 30 år).
  Medlemmar får information 
i form av en programtidning 
där vi närmare presenterar 
kommande konserter och eve-
nemang. Du får även informa-
tion via mejl om föreningen 

har din epostadress. Informa-
tion finns också att hämta på 
föreningens hemsida,  
www.tyresojazzclub.com.
 Med din medlemsavgift  
stöder du vår verksamhet att 
föra ut bra musik i vår kom-
mun.

 Det är enkelt att bli medlem 
i Tyresö Jazz & Blues Club. 
Sätt bara in 150 kr på plus-
giro: 42 39 82-8. (Är du under 
30 år är avgiften endast 50 kr.) 
 Glöm inte att ange ditt 
namn och adress och even-
tuell epostadress.

Hej alla jazz-  
och bluesälskare

V
älkommen till höstens jazz- 
och bluesprogram!

I höst har vi två konserter på 
Spis & Vin samt två konserter 
i Nyforssalen vid Kulturcen-

trum Kvarnhjulet.
Som vanligt finns tillgång till viss 

förtäring och drycker även under kon-
serterna i Kvarnhjulet.

Vår konsert med Trinity den 11 
oktober är en del i Stockholm Jazz Fes-
tival som pågår mellan den 7 och 16 
oktober. Se information om jazzfesti-
valen på:  www.stockholmjazz.com.

Nästa år firar vi 30 år med jazz & 
blues i Tyresö. Detta skall firas ordent-
ligt så vi behöver fler generösa spon-
sorer till klubben. Känner Du någon 
företagare eller något företag som kan 
vara intresserade så tipsa oss gärna.

Ha en trevlig jazzhöst!

Leif Löf 
Ordförande
Tyresö Jazz & Blues Club
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Jazzcafé med 
tyresö Jazzband
 Onsdagar kl 13.30 (Obs tiden!)i 
Kulturcaféet på Kvarnhjulet: 14 sep-
tember, 16 november med gästartist 
Erik Linder.

Jazzkryssningar med tyresö Jazzband

Jazzvecka på Slottet i oktober
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Micke Fall blev världs-
mästare på munspel 
för två år sedan.

2013 släppte 
trion första 
skivan – ”Trio”.

Fredrik Karlsson 
och Lisa Lystam.

TIsdAG 20 sEpTEMbEr

Radiovägen 4, Tel 742 71 72
Må-on 7-17, to 7-18, fre 7-16
www.tyresogummi.com

Välkommen till

– säkert och 
bekvämt! Fråga 
oss om priser!

Däck -
hotell

Däck och bilverkstad
•  Vi utför  service av alla  bilar, även 

USA och transport bilar 
•  Vi släcker era 

besiktningstvåor 
Din 

närmaste

Mitsubishi
verkstad

Lisa Lystam’s trio ger bluesen nytt liv
Lisa Lystam började sin karriär i trio-
form. Bland annat med att för tre år sedan 
ge ut skivan helt enkelt betitlad ”Trio”.

Men sedan har det minst sagt hänt 
mycke i deras karriär. Men då och då gör 
de fortfarande, som i detta fall, gästspel i 
detta nerbantade och intima format.

Lisa Lystam’s har hunnit representera 
Sverige i European Blues Challenge (EM 
i blues) i våras. De har prisats utav såväl 
publik som kritiker för deras förmåga att 
ta genren ett steg längre och gjuta nytt liv 
i den.

Musikaliskt är det något mer än bara 
renodlad blues, även om den rootsiga 
kärnan är ständigt närvarande.

– Vi försöker ta bluesen till vår gene-
ration, och se den från vårt perspektiv. 
Det måste man göra för att genren ska 
överleva, säger Lisa Lystam.

Med en varm, självsäker röst kryddad 
med ett uns heshet sveper Lisa med sig 
lyssnaren på en resa in i den blå musikens 
hjärta. Trion presenterar främst egen-
skrivet material men även en och annan 
klassiker från genrens breda historia.

Lisa i all ära, men det är den kollektiva 
kraften i Lisa Lystam trio som främst ska 
framhävas. ”Lisa Lystam är en utmärkt 
sångerska med ett brett register och en 
scenisk auktoritet. Som vokalist står hon 
i centrum men det är gruppens samlade 

insats som verkligen imponerar”, skriver 
Svenska Dagbladet.

Munspelaren Micke Fall blev världs-
mästare på instrumentet nere i Thühring-
en i Tyskland för två år sedan.

Bandet:
Lisa Lystam: Sång och munspel.
Fredrik ”Skanky Fred” Karlsson: Gitarr.
Micke Fall: Munspel.

 Lisa Lystam’s trio
Tisdag 20 september
Spis & Vin, kl 19.30.
Förband kl 18.45
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Bil & Schakt Stockholm AB
Tel: 0708-77 03 13

Jord, sand och grus • Avloppsanläggningar • Schaktningsarbeten

Dräneringsarbeten • Planerings- och stenarbeten • Husgrunder och sprängning

trinity går 
hem hos alla
 2016 går Trinity in på sitt elfte år som 
grupp och har genom åren hittat ett 
koncept, ett uttryck och ett samspel 
som verkar gå hem hos i stort sett alla – 
gamla som unga, hos vana lyssnare och 
hos dem som just hittat jazzen. Förutom 
den musikaliska briljansen nämns ofta 
samspelet och spelglädjen i gruppen. Det 
är tre individuellt skickliga musiker som 
tillsammans bildar något större, en tre-
enighet där lekfullheten och spontanite-
ten finns alltid där som ett bärande inslag 
i framförandet.

Repertoaren är i allmänhet ganska 
varierad med standards och evergreens, 
oftast i egna arrangemang, samt egna låtar 
av olika slag. Trion har hittills släppt tre 
skivor som alla fått ett fint mottagande 
bland recensenter och lyssnare.

 Trinity
Tisdag11 oktober
Kvarnhjulet, kl 19.30.
Förband kl 18.45

Karl Olandersson – trumpet , Andreas 
Hellkvist – Hammond B3 och
Ali Djeridi – trummor. Trinity gästade Tyresö Jazz & Blues Club redan 2011.

Trinity i Hedemora i april 2016.
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TIsdAG 25 okTobEr

www.gourmethuset.com
Tel. 08-798 55 00

CATERING & HYRESGODS Porslin | Stolar
Bord | Dukar
Ljud | Ljus

Dj etc

Bröllop
Student

Dop
Minnesstund

etablerat 1997

Ska ni ha fest eller?

Från vänster. Daniel Larsson, Philip Cassius, Anna Malmborg, Andreas 
Kalodimos, Mats Uppström.  Foto: erika eDewien

traditionsenlig Jazzsångtävling och…

… konsert med ophelia & the Blackbirds
 Ophelia & the Blackbirds 
är en jazzkvintett från 
Stockholm med influenser 
från blues och soul. De 
spelar eget material och 
jazzstandards i den gamla 
beboptraditionens väsen.

När Anna Malmborg var 
14 år fick hon låna några 
skivor med Nina Simone 
och Billie Holiday av sin 
morfar. Här föddes kärle-
ken till jazzen, en kärlek 
som aldrig kommer rosta.

I januar 2014, bestämde 
sig Anna Malmborg för att 
sätta ihop ett jazzband. 
Hon hade länge haft en 
vision om att hitta ett gäng 
att få leva ut sina jazzdröm-
mar tillsammans med. 

Ophelia and the Black-

birds har som ambition att 
spela på Stockholms, och 
givetvis Sveriges, jazzklub-
bar. De vill väcka ungdo-
mars intresse för den fan-
tastiska jazzmusiken och 
känner en ära i att försöka 
få fler unga att anamma 
denna musikskatt.

Anna Malmborg, sång.
Daniel Larsson, trummor.
Andreas Kalodimos, gitarr.
Mats Uppström, bas.
Philip Cassius, saxofon.

 Jazzsångtävling och 
Ophelia & the Blackbirds
Tisdag 25 oktober
Spis & Vin, kl 19.30.
Entré: 120 kr (150 kr för 
icke medlem).

 För 19:e gången anordnar Tyresö 
Jazz & Blues Club en jazzsång-
tävling. I första hand har det varit 
ungdomar som deltagit, men 
tävlingen är öppen för alla åldrar. 
Mest tjejer/damer har anmält sig. 

Tävlingen är mycket populär 
både bland tävlande och publiken, 
som i finalen får utse sin favorit. 
Men en jury med folk från jazz-
branschen utser vinnare och en 
andrapristagare. Vinnarna får en 
liten prissumma, diplom och sist 
men inte minst äran.

Bandet som spelar på jazzsång-
tävlingen heter ”Fredrik Wide 
Trio”. Består av kapellmästare 
Fredrik Wide (piano), trumsla-
gare Ludvig Jerner och Tyresö-
basisten Tobias Rydberg.Arrang-
emanget är en del av en satsning 
på ungdomsverksamheten inom 
jazzklubben.

Många som deltagit i tävlingen 
har under årens lopp gjort kar-
riärer inom musikvärlden, till 
exempel Kristin Amparo, Erik 
Linder och Petra Marklund.

Anmälan från intresserad att deltaga ska ha inkommit till 
Tyresö Jazz & Blues Club, Box 160, 135 23 Tyresö senast den  
25 september. En CD med en låt ska bifogas som sångprov. 

Erik Linder.

Foto: rickarD erikSSon

Petra Marklund.
Foto: Frankie FouGantHin

Kristin 
Amparo.
Foto: 

anDerS 

HenrikSon

Tidigare deltagare
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7-mannabandet Dixiesnubbarna   avslutar höstens konserter

Foto: cLaeS tiLLanDer

 Dixieland är en underbar musikform – och 
samtidigt unik musikform! För många har det 
varit en ren hobbymusik. Dixieland kan ytligt 
sett vara enkel och därför lätt att se ner på., 
vilket också många musikskribenter och även 
modernare jazzmusiker gjort genom åren. Miles 
Davis, den störste av dem alla, sa: ”I don’t like 
to hear someone put down Dixieland. Those 
people who say there is no music but bop are 
just stupid. It shows how much they don’t 
understand!” 

Efter att ha spelat i storband i flera decennier 
njöt Louis Armstrong resten av sitt liv av friheten 
i musikformen, så det är inte utan stolthet vi ger 
oss i kast med konserter med Dixiesnubbarna.

”De som på 1950-talet blev ”dixiesnubbar” 
gillar fortfarande tradjazz. Det märks på tand-
läkarnas personalfester”, skrev musikforskaren 
Krister Malm i ”Musik, medier och mångkultur” 
jazzens år 1997. Ytterligare några år har gått 
sedan dess, och de övervintrade dixiesnub-
barna bär kanske fortfarande i sina duffel-coats. 
Lika trygga är de i sin förvissning att deras New 
Orleans-musik är tidlös. En klocka som står still 
går rätt två gånger om dagen …

”Dixieland kommer alltid att vara en underbar 
musik”, säger trombonisten Jesse Lindgren, som 
började sin karriär på skoldanser och källar-
klubbar i Gamla stan för över 50 år sen. ”När 
musikanter med den rätta känslan improviserar 
tillsammans, lyssnar på varandra och vet sin roll i 
ensembler och solon uppstår magi. Fråga oss inte 
hur vi gör, det handlar om gemensamma erfaren-
heter, personkemi och – inte minst – spelglädje”. 
På samma sätt kan alltså en enda ”felrekryterad” 
bandmedlem stjälpa hela lasset!

De handplockade musikanterna i Dixiesnub-
barna har spelat tillsammans i olika kombinatio-
ner på konserter, fester och klubbar genom åren 
och de fullföljer en jazztradition som sträcker sig 
över hundra år.

Repertoaren är idel ”återvinning” av jazzklassi-
ker, som genom åren tolkats av Original Dixie-
land Jazz Band, Bix Beiderbecke, Bob Crosby, 
Louis Armstrong, Eddie Condon, Wild Bill 
Davison … you name them!

Snubbarna

Jan Gunnar Stolpe, trumpet
En centralfigur i svensk dixieland-, swing- och 
mainstreamjazz alltsedan Bromma var den 
svenska New Orleans-jazzens epicentrum i slu-
tet av 50-talet. Spear huvudsakligen i det egna 
bandet Dixie Group 62 och är flitigt anlitad gäst 
i många Stockholms-band.

Jens ”Jesse” Lindgren, trombon
Har varit New Orleans-stilen trogen sedan 
Gamla stan-åren på Gazell och Bobbadilla. Har 
turnerat med Kustbandet och som solist sedan 
1964, har gästat och vikarierat i hundratals band 
i Sverige och internationellt.

Anders Linder, klarinett och tenorsaxofon
I mitten av 50-talet medlem av ”Sveriges yngsta 
Dixieband”, därav namnet Pygmé Jazz Band (m. 
bl.a. trombonisten Eje Thelin). Lysande entertai-
ner, som här också visar vilken härlig jazzmusi-
ker han är!

Göte Wilhelmsson, piano
Presentation överflödig – en av Sveriges mesta 
jazzpianister. Göte och Dixieland?! Under Thore 
Ehrling-åren ingick ett Dixieland-set där grab-
barna fick svänga loss!

Jakob Ullberger, banjo och gitarr
En i sammanhanget ung figur, som lärt sig hant-
verket som elev till Bent Persson. Idag den mest 
efterfrågade ”time-keepern” men också utmärkt 
solist.

Staffan Sjödin, bas
Basankare sedan många år på Louis, Spelat med 
Hans gille i New Orleans några gånger. Spelar 
igen med bror Björn efter 50 års uppehåll!

Björn Sjödin, trummor
Har spelat med alla i Uppsala där han bor, t ex 
Lars Erstrand, Peter Lind and the Cabaret Band, 
Swedish Swing Society... Spelar igen med bror 
Staffan efter 50 års uppehåll!
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Hitta till konserterna
Våra konserter spelas på 
golfrestaurangen Spis & Vin 
eller i Tyresö Kulturcentrum
 Till Spis & Vin (1): bussar från exem-
pelvis Gullmarsplan och Tyresö Centrum 
– 875, 816, 805. Hpl Bäverbäcken. Adress 

Bäverbäcksvägen 14, vid golfbanan. 
Ring och boka bord 08-742 80 00.

 Tyresö Kulturcentrum (2) Pluggvägen 6 
vid Nyboda skola: Tag en buss som stan-
nar vid hpl  Bollmora berg eller Tyresö C. 
Ta gångvägen till Kulturcentrum. Oftast 
sker konserten i Nyforssalen (hus B).
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7-mannabandet Dixiesnubbarna   avslutar höstens konserter

Foto: cLaeS tiLLanDer Från vänster. Göte Wilhelmsson , Jan Gunnar Stolpe, Anders Linder, Björn Sjödin, Staf-
fan Sjödin , Jakob Ullberger och Jens ”Jesse” Lindgren.
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Box 160, 135 23 Tyresö
Postgiro: 423982-8
Org.nr. 812400-8189
www.tyresojazzclub.com
Mail: info@tyresojazzclub.com

Ordförande
Leif Löf
Ranunkelgränd 10
135 37 Tyresö
070-629 28 80
Epost: leif.lof@kemibolaget.se

Orkesterbokare 
Stig Bengtson
070-695 11 12
Epost: stig.bengtson@comhem.se
Torkel Sternberg
070-813 18 47
Epost: torkel.sternberg@bredband.net

Styrelseledamöter
Torkel Sternberg, vice ordförande
070-813 18 47
Vivi-Anne Toresson, medlemssekreterare 
070-246 56 82
Elke Löfgren, kassör
073-946 66 40
John Arnberg
Marianne Attebrant
Erik Linder
Ola Sandh
Rolf Stohr
Jörgen Svensson

Jazzmagasinet nr 2/2016
Ansvarig utgivare: Leif Löf, 08-712 99 10
Produktion: Stohrartad Design, 
070-535 77 69
Tryck: RH-tryck, 08-742 00 60

Jazzmagasinet på webben
Hitta tidigare nummer av jazzmagasinet  
på www.tyresojazzclub.com

Jazzprogram Hösten 2016
 Tisdag 20 sepTember
Lisa Lystam Trio.  
Restaurang Spis & Vin.
 Tisdag 11 okTober
Trinity. 
Kvarnhjulet, Nyforssalen.
 söndag 23 okTober
Jazzkryssning med Tyresö Jazzband.

 Tisdag 25 okTober
Jazzsångtävling och konsert med  
Ophelia & the Blackbirds. Restaurang Spis & Vin.
 Tisdag 22 november
Dixiesnubbarna.
Kvarnhjulet, Nyforssalen.
 söndag 4 december
Jazzkryssning med Tyresö Jazzband.

S p o n S o r e r  2 0 1 6
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