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PROGRAMTIDNING HÖSTEN 2015
•  Tisdag 8 september – Mathias Algotsson trio & Klas Lindquist. 

Kulturcentrum Kvarnhjulet
•  Tisdag 6 oktober – Peter Lind and the Cabaret Band. 

Kulturcentrum Kvarnhjulet
•  Torsdag 15 oktober – Jazzsångtävling och Mandy’s Blue 7. 

Restaurang Spis &Vin
•  Måndag 2 november – MoJump. 

Restaurang Spis &Vin
•  Måndag 23  november – Anna Pauline (bilden) Sthlm Jazz 

 Quartett. Restaurang Spis &Vin

Foto: Lasse seger
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Om vi har räknat rätt, är det nu 
49 gånger som Tyresö Jazzband 
under mer än tio år spelat 
på Eckerölinjens fartyg  från 
Grisslehamn och i höst blir det 
två gånger till, 20 september 
och 15 november. Bussar från Tyresö 
Allé plan, och Krusboda Torg kl 12.00 och 
från Tyresö Centrum vid Nordea kl 12.15.

Pris: 70 kr för resa, buss och båt t o r. 
Med webbokning på www.eckerolinjen.se 
blir priset bara 50 kr! Boka senast onsdag 
före resan. Föranmälan görs på tfn 0175-
25 800. Koden 5JAZZ ska uppges liksom 
var man stiger på. 

De bekväma turistbussarna går till 
Grisslehamn där ålandsbåten 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 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 jäs-
ande 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 älskare! 

N
u närmar vi oss hösten med 
härliga jazzkonserter – allt 
från underhållningsjazz till 
blues. Eller vad sägs om Peter 
Lind Cabaret samt bluesban-

det MoJump.
I år har vi lyckats pricka in vår 

traditionella jazzsångtävling så att vi 
får uppmärksamhet genom Stockholm 
Jazz Festival som pågår från 9 till18 
oktober. Vi deltar i deras officiella 
programtidning som delas ut över hela 
Storstockholm.

I samband med jazzsångtävlingen 
den 15 oktober spelar också Mandy’s 
Blue 7 där en av våra hedersmedlem-
mar, Per-Axel Olsson, deltar. Det blir 
en trevlig kväll så missa inte den.

Som vanligt har vi konserter på vårt 
stamlokus Spis & Vin men i höst spelas 
de två första konserterna i Nyfors salen 
på kulturcentrum Kvarnhjulet.  

Välkomna att njuta av våra konser-
ter i höst!

Leif Löf 
Ordförande
Tyresö Jazz & Blues Club
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Jazzcafé med Tyresö Jazzband
 Onsdagar kl 14 på Kvarnhjulet: 2 september, 7 oktober, 4 november och 2 december.

Så här livat var det 
under klubbens 
jazzparad 2013.

Jazzkryssningar med Tyresö Jazzband

Jazzparad på Tyresöfestivalen
 Tyresöfestivalen och Föreningarnas dag i Tyresö är i år den 5 september kl. 12–17.
Tyresö Jazz & Blues Club inleder dagen med Jazzparad från Tyresö Centrum till
scenen nedanför föreningsgården där styrelsebandet sedan spelar blandad jazz en 
stund.

Vi finns på plats i vår monter under hela dagen och delar ut vårt Jazzmagasin och 
informerar om vår verksamhet.

Kom gärna förbi!
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Dess-
utom blir det 

jazz med Väddö 
Hafsband på Eck-
erölinjen 15-turen 
söndagen den 18 

oktober!
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Det är jazz 
på svenska 

när den är som 
allra bäst.
Arbetarbladet

TISDAG 8 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

Mathias Algotsson 
har spelat på de stora 
 scenerna i Europa och 
med välkända namn 
som Barbara Hendricks, 
 Georg Riedel och 
 Magnus Lindgren.

På sitt tredje album ”The song 
is you” grottar saxo-

fonisten Klas 
Lindquist ner sig 
i ”The American 
songbook”. 

Mathias algotsson trio & klas lindquist
 Mathias Algotsson har 
get ut fyra album i eget 
namn och blir skivaktuell 
i höst med en ny trumlös 
kvartett, där också Klas 
ingår. Klas är också just 
nu aktuell med ett eget 
kvartettalbum, ”The song 
is you”. Kvällen blir ett 
svängigt möte mellan Klas, 
och Mathias med sin trion. 
Det kommer spelas både 
standardlåtar och original-
musik. Kanske också några 
duonummer. 
Line up:
Mathias Algotsson – piano.
Klas Lindquist – sax.
Niklas Fernqvist – bas.
Daniel Fredriksson – trum-
mor.

Det här är  
Mathias Algotsson:
• Han studerade vid 
Musik högskolan i Stock-
holm 1992–1996. Sedan 
dess har har han spelat 
runt om i världen med väl-
kända namn som Barbara 
Hendricks, Georg Riedel, 
Rigmor Gustafsson, Mag-
nus Lindgren med flera. 

Mathias har en förmåga 
att förflytta sig mellan 
olika stilar och är också en 
uppskattad kompositör. 
Han har skrivit musik 
bland annat till Gustaf Sjö-
kvists Kammarkör och S:t 
Görans Kammarkör. 

Mathias har gjort fyra 
album i eget namn och 
har tilldelats ”Dompans 
Guldsax”. Den ende 

En av 
de mest 

 spännande unga 
jazzmusikerna  
i vårt land.
Tore Ljungberg, Göteborgs-Posten

icke-saxofonist som fått 
Arne Domnerus jazzpris. 
 Mathias Algotsson är verk-
sam som pianist, komposi-
tör och arrangör.

Det här är  
Klas Lindquist:
• Han föddes i Göteborg 
1975 och spelar altsaxo-
fon och klarinett. Han har 
studerat på Kungliga Mu-
sikhögskolan i Stockholm 
och på Mannes College of 
Music i New York, USA.

År 2005 mottog Klas 
Guldsaxen, utdelat av den 
svenska saxofonlegenden 
Arne Domnérus. Bara 
några månader senare 
tilldelades han Alice Babs-
stipendiet. Han vann första 
pris vid en kompositions-
tävling i Bryssel år 2006 
där Brussels Jazz Orchest-
ra spelade hans komposi-
tion ”the Genius”.

 Mathias Algotsson trio 
& Klas Lindquist
Tisdag 8 september
Kulturcentrum Kvarnhjulet 
Nyforssalen, kl 19.30.
Förband kl 18.45
Entré: 120 kr (150 kr för 
icke medlem).
Förtäring i samarbete med 
Gourmethuset.

FoTo: annika Falkuggla
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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

Claes-Göran Skoglund, 
Jesse Lindgren, Björn 
Sjödin, John Högman.
Stående bakre raden: 
Peter Lind, Kjell Grund-
ström, Eva Forsgren.

FoTo: kenT PeHrzon

Peter lind and the Cabaret Band
 Den femte jazzkabarén 
som Peter Lind and the 
Cabaret Band satt ihop 
kallar de ”Jazz, Rock’n’roll 
och lite Snoddas”. Denna 
gång gräver de ner sig i 
50-talets Sverige. Hyland, 
folkparker och farbror 
Sven. Vad hände och hur 
lät det? Jazzen var fortfa-
rande det som gällde på 
dansbanorna, men rocken 
kom smygande och i 
hörnet av schlagermusiken 
dök det upp en bandyspe-
lare från Bollnäs …

Varför hette han Snod-
das förresten? Ja, det var 
en härlig tid. Bill Haley 
rockade med sin lilla lock 
i pannan, Ragge Lundberg 
hoppade 433 cm i stav vid 
OS i Helsingfors och föll 
ned i en sandgrop. Att han 
inte slog ihjäl sig!

Det rumbades i engelska 
parken och från orkestern 
hördes Toselli’s Serenad 
samtidigt som flickorna i 
Småland sågs vallande på 
mon – där endast någon 
enstaka jazzbacill kunde 
förnimmas. 

Håller ni med om att 
det var bättre förr? Eller?

Här är medlemmarna  
i bandet:
• Eva Forsgren sång. Data-
expert som även sjunger 
i Solskenorkestern.
• Peter Lind, trumpet. 
Lärare i retorik vid bl a 
Karolinska Institutet  
i Stockholm.
• Jens ”Jesse” Lindgren. 

Bandets meste musiker. 
Har turnerat med Kust-
bandet och som solist 
sedan 1964. Har gästat 
och vikarierat i hundratals 
band i Sverige och interna-
tionellt.
• John Högman, saxofon 
och klarinett. Musiker som 
förutom i egen kvartett 
spelar med i Kustbandet, 
Good Morning Blues och 
Bosse Brobergs NO-
GENJA. Arbetar även 
med inspelningar och som 
producent.
• Claes-Göran Skoglund, 
piano. Musikpedagog, 
arrangör och jazzmusiker 
som spelar med olika jazz-
grupper och i Kustbandet.

•Kjell Grundström, bas 
och tuba. Speciallärare 
och musiktekniker med 
stort intresse för basar och 
flyglar.
•Björn Sjödin, trummor. 
Musiker och musikadmi-
nistratör. Leder jazzkurser 
på Visingsö.  Spelar med 
i Good Morning Blues, 
Swedish Swing Society, 
Gunnar Lidberg Swing 
Quartet och i rockgruppen 
Rock Theraphy.

 Peter Lind and the 
Cabaret Band
Tisdag 6 oktober
Kulturcentrum Kvarnhjulet 
Nyforssalen, kl 19.30.
Förband kl 18.45
Entré: 120 kr (150 kr för 
icke medlem).
Förtäring i samarbete med 
Gourmethuset.
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ToRSDAG 15 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?

Främre raden: Kaj Sifvert, Per-Axel Olsson, Bernt Eskeby. Bakre raden: 
Sigge Dellert, Artur Forsberg, Håkan Rosenqvist, Sten Andersson.

Traditionsenlig Jazzsångtävling och…

… sedan konsert med Mandy’s Blue 7
 Bandet bildades 2012,  
men alla medlemmar har 
ett förflutet i den klassiska 
jazzen sedan skolbands-
jazzens dagar på 50-talet. 
Flera av medlemmarna 
har spelat och spelar också 
i andra band och flera har 
även gästat jazzklubben. 
Bandets inriktning och 
repertoar är hämtad ur den 
20-tals jazz som spelades 
av Louis Armstrong, Bix 
Beiderbecke, Jelly Roll 
Morton, King Oliver 
 Clarence Williams m fl.

Bandet spelar årligen 
på bland annat Prins 
Bertil Memorial, det så 
kal lade ”Gärdesloppet”, 
på Djurgården, Norrtälje 
jazz dagar, nu senast 2015.

På jazzrestaurangen Louis 
spelar bandet en gång 
i månaden, jazzklubbar 
privata fester, och i en rad 
andra sammanhang

Bandmedlemmar: 
Per-Axel Olsson, kornett, 
Bernt Eskeby, klarinett, Kaj 
Sifvert, trombon, på piano 
alternerar Sten Andersson 
och Ulf Lindberg, Håkan 
Rosenqvist, banjo och gi-
tarr, Artur ”Ärtan” Forsberg, 
tuba, Sigge Dellert tvätt-
bräda, trummor och sång.

 Jazzsångtävling och 
Mandy´s Blue 7
Tisdag 15 oktober
Spis & Vin, kl 19.30.
Entré: 120 kr (150 kr för 
icke medlem).

 För 18: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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MoJump Blues Band – själ och sväng
 Mojump är ett gäng 
rutinerade musiker som 
har hängt med ett tag i 
branschen.

En ny sammansätt-
ning av ett rykande hett, 
hårdsvängande blues & 
boogieband från Göteborg. 
Nyskrivna låtar med influ-
enser från jazz, latin och 
New Orleans-blues. Med 
engelska texter som tål att 
tänkas på. 

Här bjuds på fingerfär-

digt gitarrspel, rytande 
sax, flåsande orgelsolon, 
smattrande trummor och 
ett baspump som ibland 
får publiken att lätta från 
barstolen och testa sin 
koreografiska förmåga.

Även allsång kan före-
komma på konserterna, 
vilket kanske inte hör till 
vanligheterna i denna 
genre. 

Medlemmar:
Dan Hellström, kapell-

mästare och piano.
Richard Hauer, gitarr.
Mikael Högdahl, sång och 
sax.
Hasse Westling, bas.
Per Svenner, trummor.

 MoJump
Måndag 2 november
Spis & Vin, kl 19.30.
Förband kl 18.45
Entré: 120 kr (150 kr för 
icke medlem).

Blues med själ 
och hårt sväng 

– med engelska texter 
som tål att tänkas på. 

Hasse  Westling, elbas och  körsång.

Per Svenner, trummor och körsång.

Dan Hellström, piano, orgel, kör-sång, kapellmästare och kompositör.

Richard Hauer, gitarr och körsång.

Mikael Högdahl, 

leadsång och 

tenorsax.



JAZZMAGASINET NR 2/2015 • TYRESÖ JAZZ & BLUES CLUB MåNDAG 23  NovEMBER

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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I februari 
2015 släpp-
te Anna 
Pauline 
sin första 
fullängds 
jazzalbum 
”Give me 
time”.

anna Pauline sthlm Jazz Quartet

 Anna Pauline är en jazz-
sångerska och låtskrivare 
som ”sjunger direkt från 
hjärtat”. 

Hon är född i Kalmar 
men uppväxt i Höganäs 
i en musikerfamilj med far 
som är välkänd jazztrum-
petare har sångerskans 
före bilder varit många; 
Louis Armstrong, Nat King 
Cole, Ella Fitzgerald, Anita 
O’Day, Peggy Lee, Doris 
Day, Marilyn Monroe 
såväl som popikoner som 
Michael Jackson, Stevie 
Wonder, Whitney Houston 
och singersongwriters Joni 
Mitchell och Emmylou 
Harris. 

Redan vid fyra års ålder 
stod hon på scen första 
gången och kom sedan att 
delta i flera amatörmusika-
ler och revyer.

Anna har bott och stu-
derat musik några år i Kö-
penhamn. Parallellt med 
musicerandet och studi-
erna har Anna undervisat 
i sång sedan 2006. Som 
flitigt anlitad sångerska 
i Öresundsregionen skriver 
Anna även eget material. 
Anna har skrivit många 
låtar och varit frontperson 
för flera egna band och 
konstellationer, som spänt 
över såväl duo som sextett. 

Anna 
 Pauline 

sjunger direkt 
från hjärtat.

FoTo: MaTTias nilsson

Paulines debutskiva 
”Meant to be” utgavs 
i slutet på oktober 2011, 
efterföljt av slutsålda kon-
serter på Fasching i Stock-
holm. Skivan vann fyra 
stjärnor i världens äldsta 
jazztidning, aktningsvärda 
Orkesterjournalen. 

Nu är Anna Pau-
line  aktuell med ny skiva, 
denna gång sitt första 
fullängds jazzalbum, ”Give 
me time”.

Som artist har Anna 
Pauline uppträtt med 
kända artister som Peps 
Persson, Viktoria Tolstoy, 
Nils Landgren, Siw Malm-
qvist, Gösta Linderholm, 
John Pohlman, Papa Bue’s 
Viking Jazzband, Jesper 
Thilo, Gunhild Carling, 
Jazzin’ Jacks, Peter Asp-
lund, Magnus Lindgren, 
Claes Jansson, Andreas 
Öberg, Anders Bergcrantz, 
Vivian Buczek m fl.

Till dagens spelning har 
hon med sig:
Carl Orrje, piano.
Josef Karnebäck, piano.
Jesper Kviberg, trummor.

 Anna Pauline Sthlm 
Jazz Quartet
Måndag 23  november
Spis & Vin, kl 19.30.
Förband kl 18.45
Entré: 120 kr (150 kr för 
icke medlem).
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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
08-712 99 10, 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
Gerd Askvik, medlemssekreterare
08-742 32 52, 073-703 95 14
Britt Fougelberg, kassör
08-712 79 47, 073-763 85 45  
Marianne Attebrant
Stig Bengtson
Erik Linder
Rolf Stohr
Jörgen Svensson

Jazzmagasinet nr 2/2015
Ansvarig utgivare: Leif Löf, 08-712 99 10
Grafisk form: Stohrartad, 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 2015:
 Tisdag 8 sepTember
Mathias Algotsson trio & Klas Lindquist, Kvarnhjulet
 söndag 20 sepTember
Jazzkryssning med Tyresö Jazzband
 Tisdag 6 okTober
Peter Lind and the Cabaret Band, Kvarnhjulet
 Torsdag 15 okTober
Jazzsångtävling och Mandy’s Blue 7, Spis &Vin

 måndag 2 november
MoJump, Spis &Vin
 söndag 15 november
Jazzkryssning med Tyresö Jazzband
 måndag 23 november
Anna Pauline Sthlm Jazz Quartett, Spis &Vin
 Jazzcafé onsdagar kl 14 på kvarnhjulet: 2 sep-
tember, 7 oktober, 4 november och 2 december.

S p o n S o r e r  2 0 1 5

Tyresö Jazzband


