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Årsmöte 26/3 
i Kulturrummet 

Vi inleder kl. 16.00 med den for-
mella delen där sedvanliga punk-
ter på ett årsmöte avhandlas. 

Efter paus (ca kl. 17) har vi nöjet 
att få bjuda på skön musik med 
Ann-Kristin Hedmark, sång samt 
hennes medmusikanter Hasse 
Larsson på bas och Kettil Mede-
lius på piano. 

Jazzklubb Nordost  



Om Jazzklubb Nordost  

Jazzklubb Nordost (JANO) bildades 1979 och 
har sedan dess anordnat mer än 870 jazz-
konserter.  

Vi erbjuder levande jazzmusik varje vår och 
höst. Arbetet bedrivs helt ideellt och utan 
vinstintresse.  

Alla är välkomna till jazzkvällarna. Entrépriser 
från 200 Kr beroende på artist. Medlemmar 
har förmånliga alternativ. 

Medlemsavgift 200 Kr / termin ger 25% rabatt 
på entrépriset. 

Frikort inklusive medlemsavgift kostar 750 
Kr / termin och ger gratis entré. Platsbiljett 
tillkommer. 

Fr.o.m. 2019 krävs platsbiljett för samtliga 
gäster, även frikortsinnehavare. Läs mer på 
hemsidan. 

Biljetter ska förköpas i Vallentuna Kulturhus 
eller via vår hemsida. Det är Nortic som han-
terar alla biljettköp för vår räkning. 

JANO:s syfte är att främja jazzintresset, 
skapa möjlighet för invånarna i nordostregion-
en att höra levande jazzmusik och att verka 
för skäliga musikergager. 

Program våren 2023  

5/2 Svenska Lyxorkestern 
Janne Bengtsson - gitarr, Peter Gardemar - vio-
lin, Anders Forslund - bas, Peter Millefors - trum-
mor, Hans Gardemar - piano, Bengan Jansson - 
dragspel 

Ett erfaret gäng proffsmusiker som spelat med 
bl.a. Björn Skifs, Lena PH och Povel Ramel. 

19/2 Blossom Dearest 

Amanda Ginsburg Lovisa Jennervall , Carl Bagge 
- piano Ilaria Capalbo - bas, Edvin Fridolfsson - 
trummor 

Blossom Dearie´s musik i svensk tappning med 
två prisbelönta sångerskor tillsammans med eta-
blerade jazzmusiker. 

5/3 Swinging Duets 
Vivian Buczek -vocal, Mads Mathias - vokal/ te-
norsaxofon, Martin Sjöstedt - piano, Jesper Bodil-
sen - bas, Martin Andersen - trummor 

Mads Mathias med sitt unika sväng, karaktärist-
iska sång/saxofonspel tillsammans med kritiker-
rosade Vivian Buczek. 

19/3 Babben Larsson med 2nd Edition 
Babben Larsson, Peter Nilsbo - piano, Anders 
Jonsson - bas, Anders Habo Johansson - trum-
mor, Peter Fredman - saxofon 

Klassiker blandat med nya låtar från ny platta och 
skönt snack. 

2/4 The High Society 
Reine Mirro och Joachim Bergström tillsammans 
med Lina Hedlund 
Tomas Törnheden - piano, Mikael Sörensen - 
trumpet, Jesper Kviberg - trummor, Kristian Brink 
- trombon, Kenji Rabson - bas 

Las Vegas show med de bästa musikalartisterna. 

16/4 Camille Thurman 
Camille Thurman med Darell Green Quartet 

Skicklig kompositör, uppskattad saxofonist, sång-
are och unik tolkare av jazztraditionen. 

Med reservation för ändringar 

Hemsida: www.jano.nu 
E-post: jazzklubb.nordost@gmail.com 
Plusgiro: 19 25 83–3 
Swish nr 123 494 71 72 
Org.nr: 816000-3300 
Innehar F-skattebevis 


