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Leon Falk Satchmo Tribute

Thomas Arnesens Blues Band 

Anna Paulin 

Bag Ladies 



Anna Paulin jazzsångerska och låtskrivare som 
sjunger direkt från hjärtat. Född i Kalmar uppväxt 
i Höganäs med välkänd jazztrumpetare som far 
och mamma rotad i den danska musikskatten. 
Annas flerkulturella identitet har tränat henne till 
en jazzmusikalisk världs-medborgare. Ulf 

Johansson Werre är född i Lövånger kom till 
Uppsala 1963. Efter att ha upptäckt jazzen vid tio 
års ålder blev pianot och senare vid femton 
trombonen hans instrument. 

Bag Ladies består av saxofonisterna Catharina 

Wiborgh och Gunnel Samuelsson som träffades 
första gången i Skurup på 1980 talet. En grupp 
med mycket eget material. Lyriskt och expressivt. 
Med influenser från bebopen och framåt. 
Mestadels instrumentalt men det bjuds även på 
vokala inslag då Ann Blom sjunger. Bag ladies har 
spelat på jazzklubbar runt om i Sverige. Bag 

Ladies utgörs av  förutom Gunnel & Catharina, 
saxofon, Ann Blom piano och sång, Patrik Boman

bas och Henrik Wartel trummor.

Med en intensitet som spänner från intim 
innerlighet till kärvhet i ett vrål framför Emma 

Denward sina texter så det verkligen känns. 
Emma och pianisten Magnus Hjorth har 
mångårig historia av gemensamt låtskrivande 
där de har utvecklat ett nyansrikt och tätt 
samspel. Magnus vet både att lämna luft och att 
fylla uttrycket med snabba malande inpass for 
att lyfta känslan i text och melodi. Denward & 

Hjorth hittar sin edge mitt emellan modern jazz, 
nordisk ton och svenska visan.
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Onsdag 31 Mars 19.00 – Kafé de luxe – Bag Ladies

Onsdag 21 April 19.00 – PM & Vänner – Anna Paulin och Ulf Johansson Werre

Onsdag 12 maj 19.00 – PM & Vänner – Duo Emma Denward och Magnus Hjorth

Onsdag 29 Maj 19.00 – PM & Vänner – Terese Lien Evenstad Quartet

Terese Lien Evenstad och hennes kvartett spelar 
modern jazz som sträcker sig från mycket 
intensiva rytmer och harmonier till fridfulla och 
lyriska melodier. Repertoaren är skriven av Terese 
och är influerad av jazz, nordisk folkmusik, 
avantgarde och neo-soul. Bandet består av 
prisbelönta musiker från Sverige, Norge och 
Island. Tillsammans skapar de ett nordiskt uttryck 
som berör och väcker till eftertanke.

.

Onsdag 23 Juni 19.00 – PM & Vänner – Thomas Arnesen bluesband

Onsdag 9 Juni 19.00 – PM & Vänner – Leon Falk Satchmo tribute

Leon Falk Satchmo Tribute är en djupdykning i 
Louis Armstrongs musikaliska värld - en av 1900-
talets absolut mest betydelsefulla musiker. Med 
samma klassiska "Hot Five"-settning som i de 
legendariska studio-sessionerna på 20-talet har 
Leon Falk Satchmo Tribute med noggrannhet 
tagit sig an Louis Armstrongs musikaliska arv, 
och framför musiken med känsla och liv.

Thomas Arnesen, jazz-, bluesgitarrist och 
sångare. Utbildad vid Kungliga Musikhögskolan, 
och vid Musikvetenskapen. Har gett ut fyra 
skivor i eget namn, medverkat på inspelningar 
med bl.a. Panta Rei, Anders Widmark, Claes 
Janson, Kjell Öhman, Egil Johansen, Tomas 
Ledin, Gösta Linderholm, Cornelis Vreeswijk. 
Inspirationskällorna spänner från Clapton, 
Hendrix, Beck, BB King, Peter Green och andra 
blues/rock musiker till Pat Metheny, Jonshn
McLaughlin, John Schofield m.fl.

Vårens konserter kommer ni att se via ÖPPNA KANALEN OKV.SE 


