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Föreningen Jazz i Växjö hösten 2021
Onsdag 1 september – Palladium – Folkets Bio – 19:00 – Jojo Djeridi Quartet – Dörr 18:30.

Trumslagaren och kompositören Jojo Djeridi har
frilansat som musiker i 35 år som sideman med de
allra största musikerna. 2020 släppte han sin debut
skiva i eget namn. Jojo har omgivit sig med idel
legender: Klarinettisten Krister Andersson är ett av
de tyngsta svenska namnen, basisten Hans
Backenroth är en av Skandinaviens främsta och även
pianisten Lars Jansson räknas som ett av Sveriges
främsta inom jazz.
Bandmedlemmar:
Krister Andersson sax & klarinett - Lars Jansson
piano - Palle Danielsson bas - Jojo Djeridi
Onsdag 22 september – PM & Vänner Hotell – 19.00 – Swedish Swing Society – Dörr 18:30

Benny Goodmans kvartett blev modell för kvartetten
Swedish Swing Society som Ove Lind och Lars
Ekstrand bildade med Bengt Hallberg och Ronnie
Gardiner. Ulf Johansson Werre övertog pianostolen
från Bengt Hallberg, Björn Sjödin ersatte Ronnie
Gardiner vid trummorna och Antti Sarpila ersatt Ove
Lind på klarinetten.
För er som uppskattar klassisk swing med elegans
och ekvilibristik i världsklass och ändå vill vara med
om något nytt, unikt och oväntat – upplev SWEDISH
SWING SOCIETY live!
Onsdag 13 oktober – PM & Vänner Hotell – 19.00 – Mette Juul – Dörr 18:30.

Mette Juul er en dansk jazzsangerinde og
sangskriver. Hun er uddannet fra Rytmisk
Musikkonservatorium i København, og i 2007
vandt hun The International Jazzartist
Competition i Tallinn.
Juul er særligt kendt for sine samarbejder med
bassist Lars Danielsson, pianist Nikolaj Hess trompetist Ambrose Akinmusire, pianist Heine
Hansen og tidlige samarbejder med
trommerslager Alex Riel.

Onsdag 3 november – PM & Vänner Hotell – 19:00 – Maria Paulin Quintet – Dörr 18:30

Maria Paulin Quintet bjuder på en svängig
jazzkonsert med inriktning på mer eller mindre
kända jazzmelodier hämtade från The American
Songbook. Det är blandat material med bossa
novor, ballader och mycket swing.
Maria bjuder också på flera nummer med fin
scatsång.
Med sig på scenen har hon Magnus Selander –
tenorsax, Lasse Örback – piano, Hasse Larsson –
kontrabas och Jesper Kviberg trummor.
Lördag 20 november – Folkets hus i Lammhult – 19:00 – Emil Ernebro & Filip Jers – Dörr 18:30

Gitarroraklet från Bengtsfors, Emil Ernebro, och
skånska världsmästaren på munspel, Filip Jers, tänjer
på gränserna för vad deras instrument kan göra och
låta som. Emil Ernebros fingerspel är i absolut
världsklass och Filip Jers har kallats ”The Swedish
harmonica sensation” av internationella
musikjournalister.
Repertoaren består av låtar från den amerikanska
folk- och jazzmusikskatten, filmmusik, poplåtar från
60, 70-talen och svenska visor.

Onsdag 8 december – Folkets Bio – 19:00 – Anna-Mia Barwe In A Christmas Mood – Dörr 18:30

Du är något så unikt som inspiration, skrev Åke
Arenhill till Anna-Mia Barwe efter en konsert
en gång, och så är det! När Barwe sensuellt,
med timing och exemplarisk frasering, nästan
viskande lyft fram en amerikansk jazzballad slår
hon i nästa stund ut armarna och sjunger med
full styrka och på klingande skånska Jau älskar
daj!
Full av musikalitet, sångglädje, humor och
värme. Jazz och visa i skön förening.

