
Program hösten 2018
 Torsdag 13 september – Ingrid Savbrant band (bilden). 
Föreningsgården Kvarnhjulet kl 19.30.  Förband 18.45. 
 Torsdag 11 oktober – J C Swingtett.
Föreningsgården Kvarnhjulet kl 19.30.  Förband 18.45. 
 Torsdag 25 oktober – Jazzsångtävling och konsert med 
Krusbärskvartetten. Kvarnhjulets café, hus C kl 19.30. 
 Torsdag 15 november – Dicken Hedrenius sextett.  
Föreningsgården Kvarnhjulet kl 19.30.  Förband 18.45.

Jazz
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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 200 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 jazzdiggare

S
tärkta av utmärkelsen från Tyresö kommun 
som ”årets kulturförening” ser vi fram emot 
en härligt svängig höstsäsong.

Vi börjar med blues och avslutar med 
jazzig kompott av visa ,tango och popu-

lärmusik. Alla konserter vid Tyresö kulturcentrum 
Kvarnhjulet där vi även kan erbjuda lättare maträtter 
och dryck.

Lämna TV-soffan och kom till våra konserter. Ju 
fler vi är desto trevligare blir det för båda de som 
spelar och för oss i publiken.

Välkomna!

Ps. Stockholms Jazzfestival äger rum den 12–21 
oktober på en rad olika scener, som t ex Kulturhuset, 
Fasching, Berwaldhallen och Konserthuset.  Många 
fina artister medverkar: bl a Riedel/Allan/Svensson, 
Judith Hill, Sanna Ruohoniemi, Stacey Kent, Fredrik 
Lindborg, Bo Sundström, Luciana Souza, Bernt 
Rosengren, EGBA, Jan Garbarek.

Leif Löf 
Ordförande
Tyresö Jazz & Blues Club

Jazz i närheten
Haninge Jazzklubb:
13 september: Classic Jazz Quartet med Anna Sise.
11 oktober: Mathias Algotsson och Linda Pettersson.
8 november: Magnus Lindgrens kvartett.
6 december: Paradiskvartetten.
Jazzklubb Syd i Farsta
27 september: Janne Lundgren trio med Scott Hamilton.
18 oktober: Kenji Rabson + friends.
22 november: Blues Tranfusion.
11 december: Klas Lindqvist Nonet.

Hitta oss på 
Facebook

 Till förra höstens stora jubileumskonsert startade 
 Tyresö Jazz & Blues Club en Face booksida. Tanken är 
att vi ska kunna erbjuda ännu en kanal för publik och 
medlemmar att kunna ta del av den information som 
klubben vill nå ut med. Vid jubileumskonserten hade 
vi t ex några korta livesändningar. Så gå in och följ oss 
på www.facebook.com/tyresojazzclub. Tryck gärna 
på ”Gilla-knappen” också! Vår vanliga hemsida  
www.tyresojazzclub.com finns naturligtvis kvar.

Hitta till konserterna

 Hitta till Tyresö Kulturcen-
trum, Pluggvägen 6 vid Nyboda 
skola: Tag en buss som stan-
nar vid hpl  Bollmora berg eller 

Tyresö Centrum. Ta gångvägen 
Wättinge gårdsväg till Kultur-
centrum. Oftast sker konserten 
i Nyfors salen (hus B).

Höstens konserter spelas i Nyforssalen i Tyresö 
Kulturcentrum vid Nyboda skola.

Tyresö 
centrum
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 Om vi har räknat rätt, 
är det nu 58 gånger som 
Tyresö Jazzband under 
mer än tio år spelat på 
Eckerölinjens fartyg  
från Grisslehamn till 
Åland och i höst blir 
det två gånger till, 23 
september och 4 no-
vember. Bussar från Tyresö Allé plan, och Krusboda 
Torg kl 12.00 och från Tyresö Centrum vid Nordea 
kl 12.15.

Pris: 60 kr för buss och båt t o r. Boka senast tors-
dag före resan på tfn 0175-25 800. Koden 5JAZZ ska 
uppges liksom var man stiger på. 

Turistbussarna går till Grisslehamn där ålands-
båten väntar. Det brukar bli tre fullastade bussar, 
som med nöjda passagerare, återvänder till Tyresö 
på kvällen c:a 21.45 med väskor som märkligt nog 
verkar tyngre än vid avfarten. Måhända välfyllda 
med taxfree choklad.

Jazzbandet spelar i baren på båten där man dansar 
och stampar takten. En och annan jazzallsång av-
verkas 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 åtminstone musiken gungar!

 För er som inte kan få nog av kombinationen jazz 
och havsluft finns ännu en chans söndagen den 7 
oktober då Väddö Hafsband med Jörgen Toresson 
gästar Eckerölinjens 15-tur.

Jazzcafé med   
Tyresö Jazzband
 Onsdagar kl 14.00 i Nyforssalen 
på Kvarnhjulet:19 september, 17 
oktober, 19 november. Entré 60 kr 
inkl kaffe och kaka, CD utlottas på 
biljetten. Konsert och dans, ofta 
någon spännande gäst!

I samarbete med ABF.

Jazzkryssningar i höst

Äntligen – Kulturpris till
Tyresö Jazz & Blues Club

Ordförande Leif Löf med prischeck och blomsterkvast.  FoTo: ValenTina noVak

 Varje år arrangerar Tyresö kom-
mun en kultur- och idrottsgala för 
att uppmärksamma föreningslivet 
och hylla människor som på olika 
sätt har gjort fina insatser för sin 
förening och för Tyresö. Fredag 
den 16 mars 2018 gick galan av 
stapeln.

Det blev en festlig helkväll 
med prisutdelning, middag, tal 
och underhållning på restaurang 
Energikällan.

Årets kulturförening blev Ty-
resö Jazz & Blues Club.

Motivering: ”En förening med 
ett aldrig sinande engagemang, 
med många och trogna medlem-
mar och som med kontinuitet 
presenterar ett varierat program 

i form av världskända namn, 
nya förmågor och lokala artister. 
Föreningen står nästan uteslu-
tande för utbudet av den specifika 
genren i Tyresö kommun och hål-
ler den vid liv inte minst genom 
att uppmuntra ungdomar att på 
olika sätt medverka. 30-årsjubileet 
firades under 2017 med en final i 
form av en mycket lyckad festi-
val.”.
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Ingrid Savbrant från Malmö sjunger en 
blandad repertoar bestående av allt som 
ryms inom begreppen blues, rock och 
soul. Ingrid blandar friskt ihop bland an-
dra Etta James, John Hiatt och sina egna 
kompositioner till en energisk kompott 
som binds ihop av råstyrkan i hennes 
röst. Tillsammans med det tungt sväng-
ande bandet levererar Ingrid rak och ärlig 
musik som inte lämnar någon lyssnare 
oberörd.

 Torsdag 13 september.
Ingrid Savbrant band
Föreningsgården Kvarnhjulet, Nyfors-
salen kl 19.30. Förband: Johannes Gam-
melgaard Lauritsen Kvartett kl. 18.45.
Entré: 120 kr (150 kr för icke medlem).

TorSdAG 13 SEpTEMbEr

Rakt och ärligt med ingrid Savbrant band

www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00

På 15.00-avgången och returen: 
9/9 Tommy Löbel Swing band
23/9 Tyresö Jazzband
7/10 Väddö Hafsband
21/10 Claes Janson och Jansson Group
4/11 Tyresö Jazzband
2/12 Blues Friends
16/12 Jazz Friends

PÅ ÅLANDS HAV

Söndagsjazz

Webbrabatt!
BUSS + BÅT T/R + UNDERHÅLLNING 60:– 

Ordinarie pris 90:–

… Ingrid Savbrant 
hade gott folkligt 

stöd i det fullsatta tältet 
när hon släppte loss sin 
stora rivjärnsröst… 
… Inspirerande och gediget 
med ett tungt band som 
ofta rullade fram med ett 
slags kontrollerat baksug, 
en tydlig proffsmarkering. 
Nyanserat spel, intensite-
ten och energin vreds hela 
tiden upp eller ned. 
Alexander Agrell, 
Sydsvenskan

… hon känns i 
grunden som en 

utmärkt rock- och country-
sångerska som kan ta steget 
ut i soul och blues utan att 
det känns ansträngt. 
… och när gitarristen Mats 
Helmer Andersson tar det 
ena fantastiska solot efter 
det andra ger jag mig. Det 
är bra.
Tommy Jansson, Jefferson 

… men det som 
berörde allra mest 

var när Ingrid Savbrant 
sjöng Daniel Lanois The 
Maker och spelade gitarr 
till. Då var det knäpptyst 
i kyrkan och man slutade 
nästan andas. Vilken fin låt 
och vilken utsökt passande 
röst till den.
Birgitta Larsson, Jefferson
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Direktleverans av tvätt-, 
disk- och rengöringsmedel

www.oceanbutiken.se

TorSdAG 11 okTobEr

Svängig jazz med J C Swingtett
 Kom och lyssna på härligt svängig jazz 
som för tankarna till Benny Goodmans 
kvintett med bland andra Lionel Hamp-
ton på vibrafon. 

JC  Swingtett bildades 2011 och har 
spelat på flera jazzklubbar runt Stock-
holm. Bandets medlemmar har gedigen 
jazzbakgrund från olika konstellationer 
ända från skoltiden. Bland annat från 
Pygmé Jazz band, Hep Cats, Dixie Group 
62 och Sumpen Swingsters.

Bandet består av:
Janne Carlbom, vibrafon. Leker fram 
tonerna med fin känsla för vibrafonens 

möjligheter. Klar favorit i sammanhanget 
är Lionel Hampton.
Hasse Sporre, klarinett. Klarinetten har 
följt honom sedan 50-talet och hans spel 
ger bandet sin speciella Goodman-känsla.
Pelle Larsson, piano. Pelle har spelat med 
många av Sveriges stora, som Putte Wick-
man, Nanni Porres, Svante Thuresson, 
Arne Domnérus. Huspianist på Stampen 
under många år.
Björn Hagerman, kontrabas. Började 
under skotiden med bastuba, men har 
sedan länge vigt sin musik åt kontrabasen. 
Han har spelat mycket med Cave Stom-
pers och dessutom sjungit barbershop i 

många år. Spelar också såväl tenorsax som 
tvärflöjt och sopranino.
Hasse Ferdinand Carlsson, trummor. 
Spelade mycket dixieland och swingmu-
sik i folkparkerna som ung i Jerry Berg-
ströms Orkester. Han har dessutom spelat 
bland annat med Erik Frank och nio 
somrar på Kungsträdgårdens scen med 
Lasse Mattssons orkester.

 Torsdag 11 oktober. 
J C Swingtett 
Föreningsgården Kvarnhjulet, kl 19.30. 
Förband: Arild Wahl Trio kl 18.45. 
Entré: 120 kr (150 kr för icke medlem).

FoTo: andeRS lJungSTRöm
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Mosaik Steakhouse
Myggdalsplan 1, Tyresö Centrum
Telefon: 08-712 10 40
info@mosaiksteakhouse.se
www.mosaiksteakhouse.se

Från vänster: Adam Dahlström, Marcus Wiander, 
Jakub Becerra Pietryka och Frida-Hedvig Sandberg.

Traditionsenlig Jazzsångtävling och…

… krusbärskvartetten
 Krusbärskvartetten är en Stockholms-
baserad jazzkvartett bestående av Frida-
Hedvig Sandberg, Adam Dahlström, 
Jakub Becerra Pietryka och Marcus 
Wiander. Deras nyckelord är lekfullhet 
och oavsett repertoar tycker de om att 
experimentera nära, vid och långt utan-
för gränserna.

På Blue House Youth jazz festival, 
ungdoms-SM i jazz, vann gruppen första 
pris och sångerskan Frida-Hedvig vann 
som bästa solist.

De vann med ett medley av tre Georg 
Riedel-låtar från Astrid Lindgrens berät-
telser om Emil i Lönneberga!

Torsdag 25 oktober
Jazzsångtävling och Krusbärs
kvartetten
Föreningsgården Kvarnhjulets café, hus C 
kl 19.30. Entré: 120 kr (150 kr för icke 
medlem).

 För 21: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 för att deltaga ska ha inkommit till Tyresö Jazz & 
Blues Club, Box 160, 135 23 Tyresö senast den 25 september. 
En CD, USB eller länkt 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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Direktleverans av tvätt-, 
disk- och rengöringsmedel

www.oceanbutiken.se

Traditionsenlig Jazzsångtävling och…

FoTo: Sune andeRSSon

Dicken Hedrenius spelar oftast som medlem i andras 
band, men till denna kväll har han dragit ihop en 
sextett med musikanter som han gillar att spela med.

dicken Hedrenius sextett
 1978 var jag 11 år och satt för för-
sta gången in på trombon med pappa 
Gugges band. 1985 blev jag ordinarie 
medlem och stannade i bandet så länge 
det fanns. Under hela tiden har jag 
också spelat med en mängd andra band 
i spridda stilar. 

För närvarande är jag medlem i bland 
annat: Stockholm Swing All Stars, Ann-
Sofi Söderqvist Jazz Orchestra och Jesper 
Kvibergs Social Club of Music. Ofta har 
jag komponerat och arrangerat musik för 

band som jag har spelat med, men ganska 
sällan har jag dragit ihop något helt eget 
band. 

Då och då händer det dock – som nu! 
Jag ser fram emot att komma till trevliga 
Tyresö Jazzklubb med min sporadiskt 
 existerande sextett som består av ett 
knippe musikanter som jag gillar att spela 
med. Vi spelar mest jazz men repertoa-
ren väljs ur fler genrer som visa, klassisk 
musik, tango, populärmusik och impopu-
lärmusik.

Bandet består av: Mikael Selander, 
gitarr, Ragnhild Dominique Wikström, 
tvärflöjt, Catharina Fridén Hedrenius, 
tvärflöjt, Arvid Hedrenius, kontrabas, 
Martin Wikström, trummor, Dicken 
Hedrenius, trombon och piano.
 Torsdag 15 november. 
Dicken Hedrenius sextett
Föreningsgården Kvarnhjulet, Nyfors-
salen kl 19.30. Förband: Hannes Junestav 
Quartet kl. 18.45. Entré: 120 kr (150 kr för 
icke medlem).
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Box 160, 135 23 Tyresö
Plusgiro: 42 39 82-8
Org.nr. 812400-8189
www.tyresojazzclub.com
Epost: info@tyresojazzclub.com
www.facebook.com/tyresojazzclub

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

Styrelse
Torkel Sternberg, vice ordförande 
och orkesterbokare. 070-813 18 47
Epost: torkel.sternberg@bredband.net
John Arnberg, orkesterbokare
070-266 22 62
Epost: johnerik.arnberg@gmail.com
Stig Bengtson, orkesterbokare
070-695 11 12
Epost: stig.bengtson@comhem.se
Laila Baumgärtner Lewis, sekreterare 
och medlemssekreterare 
073-786 58 18
Elke Löfgren, kassör, 
073-946 66 40
Marianne Attebrant
Tommy Crona
Mats Hedman
Erik Linder
Ola Sandh
Rolf Stohr
Jörgen Svensson

Jazzmagasinet nr 2/2018
Ansvarig utgivare: Ordföranden
Produktion: Stohrartad Design, 
070-354 57 18
Tryck: RH-tryck, 08-742 00 60
Jazzmagasinet på webben
Hitta tidigare nummer av jazzmagasinet  
på www.tyresojazzclub.com

Jazzprogram  Hösten  2018
 Torsdag 13 sepTember
Ingrid Savbrant band .  
Kvarnhjulet kl 19.30.  Förband 18.45. 
 söndag 23 sepTember 
Jazzkryssning med Tyresö Jazzband.
 Torsdag 11 okTober 
J C Swingtett.  
Kvarnhjulet kl 19.30.  Förband 18.45. 

 Torsdag 25 okTober
Jazzsångtävling och konsert med Krusbärskvartetten. 
Kvarnhjulets café, hus C kl 19.30. 
 söndag 4 november 
Jazzkryssning med Tyresö Jazzband.
 Torsdag 15 november
Dicken Hedrenius sextett.  
Kvarnhjulet kl 19.30.  Förband 18.45.

S p o n S o r e r  2 0 1 8

www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00

På 15.00-avgången och returen: 
9/9 Tommy Löbel Swing band
23/9 Tyresö Jazzband
7/10 Väddö Hafsband
21/10 Claes Janson och Jansson Group
4/11 Tyresö Jazzband
2/12 Blues Friends
16/12 Jazz Friends

PÅ ÅLANDS HAV

Söndagsjazz

Webbrabatt!
BUSS + BÅT T/R + UNDERHÅLLNING 60:– 

Ordinarie pris 90:–

Tyresö Jazzband


