
Boka biljett på föreningens site: www.jazzivaxjo.se
På siten www.jazzkalendern.nu hittar du info om all jazz i Kronoberg och 
Sydsverige.
Kontakt: info@jazzivaxjo.se

Våren 2020
JAZZ I VÄXJÖ

FÖRENINGEN

Sponsorer

Jazzfest 2020

Foto: Simon Falk

Elin Hörberg, Miriam Semb NamorkWe Float

Nuaia

Leon Falk Satchmo Tribute

Aloft Quartet



En dröm för många band är att skapa sitt eget, 
personliga ljudlandskap. Trion Nuaia har lyckats. 
Svenskadanska bandet löder ihop sin egen 
förening av pop och electronica. Gruppen Nuaia
spelar en mix av jazz, pop och elektroniska 
improvisationer. Ett universum där sång, trummor

Tickande och pulserande tar We Float med sig 
lyssnaren på resa genom dramatiskt skiftande 
ljudlandskap. I det ena ögonblicket är det lugnt och 
stilla, men plötsligt blåser det upp till storm.
En resa mellan akustiskt och elektroniskt, mellan 
hopp och förtvivlan, mellan pop och jazz.

Basisten Anne Marte Eggen skriver musiken som 
rör sig mellan jazz och progressiv pop. Bandet 
gästas av hyllade gitarristen Samuel Hällkvist.

Aloft Quartet formades 2016 och är en akustisk 
jazzkvartett bestående av unga musiker från 
Skandinavien. Musiken består av original-
kompositioner som bandet tillsammans jobbat 
på för att skapa en stark och sammanhängande

Garner Group repertoar är sammanställd av 
låtar med utgångspunkt i 60-talseran, med 
musiker såsom Art Blakey, Dexter Gordon och 
John Coltrane, men även med inslag av 
modernare kompositioner av exempelvis Norah 
Jones och Robert Glasper.
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Onsdag 29 januari We Float Band, Kafé de luxe kl. 19. Dörr 18:30

Fredag 21 februari Nuaia & Josgrejen, Kafé de luxe kl. 19. Dörr 17:30 OBS tiden!

Fredag 6 mars Aloft Quartet, Utvandrarnas hus kl. 19. Dörr 18:30

Onsdag 29 april Louis Armstrong - Leon Falk Satchmo Tribute, Kafé de luxe kl. 19. Dörr 18:30

Leon Falk Satchmo Tribute med djupdykning i 
Louis Armstrongs musikaliska värld - 1900-talets 
absolut mest betydelsefulla musiker. Med samma 
klassiska "Hot Five-sättning” som i de legendariska 
studiosessionerna på 20-talet har Leon Falk 
Satchmo Tribute med noggrannhet tagit sig an 
Louis Armstrongs  musikaliska arv.  2020 genomför 
Leon Falk Satchmo Tribute jubileumsturnén Louis 
Armstron 120.

Buss 3 stannar utanför STENLadan.

Som vanligt kommer förbanden till alla föreningens akter från St. Sigfrids FHSK.

Biljett och ibland även mat bokar du via hemsidan www.jazzivaxjo.se.

och akustiska ljud, möts i ett elektroniskt ljudlandskap som föder personliga 
berättelser förmedlade med ovanlig intensitet och närvaro.

Nuaias andra album ”Belong to the moon” släpptes våren 2015. Albumet 
kännetecknas av ett personligt Fri Pop manifest, som gjort stort intryck på 
lyssnare och recensenter i Skandinavien, Europa, Asien och USA. 
Via föreningens hemsida kan du boka biljett och vegtallrik á 150 kr.

repertoar. Med inspiration från den amerikanska såväl som den nordiska 
jazzscenen spelar Aloft Quartet sin musik på ett distinkt och omväxlande lugnt 
och kraftfullt sätt. 
Bandet har varit på flertalet turnéer runtom i Skandinavien och Tyskland och 
har redan idag fått stark respons och renommé för deras dynamiskt livliga, 
emotionellt gripande, musik.

Söndag 17 maj Garner Group Kafé de luxe kl 19. Dörr 18:30

.

Fredag 22 maj Blues Twisters med Carl Bjelke, STENLadan kl 19. Dörr 18:30

Onsdag 25 mars Mattias Welin & Per Sjödin, STENladan, kl 19. Dörr 18:30

Basisten Mattias Welin född och uppvuxen i Växjö har 
verkat som frilansmusiker sedan -69. 
Mattias har jobbat med många svenska och internationella 
jazzartister som Maggi Olin, Fredrika Ljungkvist, Ingrid 
Jensen, David Berkman, Gerald Cleaver m.fl.
Ett samarbete med LNU studentförening KLUBB och FJV.

Blues Twisters med Växjös blueskung 
Carl Bjelke gästar restaurang 
Stenladan.

Ett samarbete med LNU studentförening 
KLUBB och FJV.


