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Linda Pettersson Here’s To Life – Onsdag 7 September kl 18.30 – Växjö Teater
Linda Pettersson började sprida sin sångmagi för 25 är sedan
och det är 50 år sedan Föreningen Jazz i Växjö startade sin
konsertverksamhet i Växjö så nu är det dags att jubilera och
hylla åt alla håll och kanter.
Nu får vi möjligheten att lyssna till henne tillsammans med
några av landets finaste musiker i en konsert som riktar sina
hyllningar till den musik och de människor som rört hennes
hjärta genom åren. Biljetter Nortic.
Övriga medverkande:
Krister Jonsson – gitarr
Lars Ericsson – bas
Björn Höglund – slagverk
Elias Jakobsson – trummor
Frida Brunzell – kör
Astridkvartetten – stråkar
Thorbjørn Risager & The Black Tornado – Fredag 23 September kl 20.30 – Alvesta Folkets Hus
Thorbjørn Risager & The Black Tornado har verkligen
etablerat sig som ett internationellt band av högsta kaliber
med sin starka och dynamiska scenshow och förädlade,
rytmiska blues med inslag av både rock, soul, roots, americana
och funk. De har spelat en bra bit över 1000 konserter i 21
länder, inte bara i Europa utan även i USA, Canada och Indien.
Sedan Thorbjørn Risager först dök upp på radarn i förra
sekelskiftet, när en handfull danska pubgäster upptäckte
denna oslipade diamant på den köpenhamnska scenen, har
hans meteorlika uppgång sällan gett honom tid att se tillbaka.
Nej, denna kritikerrosade låtskrivare, unika sångare och
uttrycksfulla gitarrist, och ledare av det kraftfulla bandet The
Black Tornado.
Tomas Janzon Trio – Torsdag 20 Oktober kl 19.00 – Kafé de luxe Gillestuga
Äntligen får vi besök av Tomas Janzon från USA. Det sägs att
när han hörde Charlie Parkers solo i låten Cool Blues
bestämde hans sig för att flytta till USA och Los Angeles. Där
studerade han för Joe Diorio vid Musicians Institute/GIT.
Tomas tilldelades The Outstanding Players of the Year av GIT.
Han fick utsökta kontakter med många av de allra största
jazzprofilerna i USA vilket gav honom möjligheten att
ytterligare utveckla sina redan förnämliga kunskaper i
gitarrens olika uttrycksmedel. Idag är han mer eller mindre
ett begrepp i den amerikanska jazzvärlden. Efter några år i LA
flyttade han till New York. Med sig har Tomas Donald Dean,
på trummor och Rubem Farias från Brasilien, på bas.

The Lowdown Saints – Fredag 21 Oktober kl 20.30 – Kafé de luxe Gillestuga
The Lowdown Saints bildades 2020 i Gamla Stan Sth där de
agerade Stampen husband. Detta svetsade dem samman och
de skapade ett sound, en högoktanig blandning av Rhythm
n´Blues, Oldschool Blues & fartfylld Rock n´Roll. Deras
debutalbum "Hit Me Hard" släpptes i september 2021
Bandet består av den rutinerade Bluesmannen & tillika
sjungande trummisen Tommy Moberg (även i Trickbag och
The Beat From Palookaville), Hannes Mellberg på guitar 1,
som på kort tid har blivit en av de allra vassaste bluesgitarrister vi har i Sverige. Félix Matthiessen på guitar 2, som
har bott och spelat i Nashville, USA och som kommit fram
genom Stockholms jam-scen. Karl Ivert, yngst i bandet på
ståbasen - moget spel och stor musikalitet,
Torbjörn Eliasson på både piano och sax! Multitaskande
musikgeniet från The Beat From Palookaville.
Alf Green and His Soulmates – Fredag 18 November kl 19.00 – Kafé de luxe Gillestuga
Alf Green and his Soulmates är ett band med basen i 30- och
40-talen, och framför allt gypsyjazz och melodisk swing, men
med vissa utstickare åt olika håll. Andra viktigare influenser är
Sidney Bechet och Benny Goodmans grupp med Lionel
Hampton och gitarristen Charlie Christian. Medlemmarna är
ett hopkok av rutinerade musiker i Malmötrakten, och med
gemensam spelglädje svetsar de ihop en härlig pyttipanna av
kända och mindre
kända låtar.
.
Lineup
Håkan Ekvall, saxofoner och klarinett, Erkand ”Kandi”
Morina, gitarr, Lars Ljungberg, vibrafon, Håkan Persson,
kontrabas, Alf Forslund Green, trummor och sång.
MBB Mönsterås Blues Band – Lördag 10 December kl 20.30 – Kafé de luxe Gillestuga
Mönsterås Bluesband 2022 består av Calle Engström, sång,
gitarr och munspel, Mats Grönqvist, sång och gitarr, Peo
Fahlström, sång, piano & hammondorgel, Viktor Johansson,
elbas och kontrabas samt Tommy Medner, trummor.
MBB har gjort totalt 14 album. Fyra LP-skivor och sju cdskivor, en utgivning på kassett och två samlingsalbum
det senaste finns enbart på webben. Hela diskografin finns
tillgänglig på Spotify. Youtube innehåller många klipp med
MBB. Repertoar utgörs sedan starten av en blandning av
egenkomponerad musik med svenska texter och amerikanska
originallåtar på engelska.

