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JAZZAPPEAR leds av Elisabeth Melander 
och är en spännande, nyskapande 
konstellation varierad i format och 
medlemmar. Själfullhet, värme och 
känsla tillsammans med unik improvisa-
tionskonst präglar gruppen som 
levererar nytänk i sofistikerade och 
spännande arrangemang. Egna kom-
positioner varvade med kända låtar och 
en hel del ur The American Songbook
räknar vi med.

MALMARS LILLA MAKALÖSA bjuder 
på sportgospel och reggaeschottis till 
påsk-calypso och jazzmazurka. Lär 
känna en av Sveriges mest mångsidiga 
duo inom familjegenren. 
Föreställningen ges i konsertform om 30 
min + 20 min workshop. Mellansnacket 
kryddas med en rejäl dos improvisation.

ORAKEL Helsingborgs dagblad skriver 

om Orakel: Trion kombinerar musikaliska 
ramar och frihet på ett organiskt sätt. De 
blues-mättade, laddade låtarna där alla 
tre bidrar, har fräckt utmejslade teman 
och har ofta ett sugande, halv meditativt 
sväng, samtidigt som Texas kan sträcka 
ut sig åt alla möjliga håll och gör det. 

LUCIAJAZZ – Kansas City Stompers med 
Rikke Mølgaard. Rikke er et af de største
talenter på den danske sangscene, og
det har den danske musikverden for 
længst opdaget. Med Kansas City 
Stompers er der lagt op til en forrygende 
aften, lige som de har henrykket ved 
tilsvarende arrangementer i det øvrige
DK! Berättar bandledaren Niels Abild.

LISA LYSTAM FAMILY BAND har under 
de senaste fem åren blivit ett tajt, 
genuint och eftertraktat band som redan 
hunnit spela på en hel del kända 
tillställningar både i och utanför Sverige. 
Kommer att också att ses på flera stora 
festivaler. Bandet hyllas för sin unika 
liveshow där varje kväll aldrig blir den 
andre lik. Bandet turnerar i Skandinavien 
och Europa. 2013 släppte Lisas EP:n TRIO 
och 2014 skiva "Give you Everything”. 

Föreningen Jazz i Växjö hösten 2019 Föreningen Jazz i Växjö hösten 2019

Lördag 17 Augusti, Kafé de luxe kl. 13 Dörr 12.30 

Fredag 13 September, Kafé de luxe kl. 19 Dörr 18.30 

Torsdag 10 Oktober, Kafé de luxe kl. 19 Dörr 18.30

Fredag 11 oktober, Braåsgården kl. 19 Dörr 18.30

Fredag 25 Oktober, Kafé de luxe kl. 19 Dörr 18.30 

Fredag 13 December, Palladium kl. 19 Dörr 18.30 

JESSICA PILNÄS & JOHAN NORBERG 
bjuder på visor och jazzklassiker varvat 
med Johans anekdoter från samarbeten 
med Gärdestad, Zetterlund, Ramel m.fl. 
Pilnäs album A tribute to Peggy Lee

nominerades till en tysk Grammy 2012. 
Arr: Musik i Syd, Växjö kommun, 
Braåsgården och Föreningen Jazz i Växjö.


