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Sinne Eeg DK och S:t Sigfrids fhsk lärare – Torsdag 27 april kl 19.00 – S:t Sigfrids konsertlokal

American Ladies In The House – Torsdag 20 april kl 19.00 – Näckrosen i Ingelstad

Vår största satsning hittills och vi lovar att det kommer bli show 

utöver det vanliga med de tre amerikanska kvinnliga artisterna:

 Shakura Sàida Brooklynfödda, schweiziskt uppvuxna och 
kanadensiskt baserade Shakura har uppträtt på festivaler i Dubai, 
Australien, Rwanda.

 Terrie Odabi är inget annat än West Coast Blues Royalty. Det 
har skrivits att Terrie är "är den mest dynamiska blues- och 
soulkvinnan som har dykt upp i Bay Area sedan Etta James kom ut 
ur San Franciscos Fillmore District på 50-talet." Endast en 
sångerska med Terrie kombination av kraft och finess kunde 
hävda sig i den jämförelsen.

 Annika Chambers blev 2019 Soul Blues Music Award Winner 

och Vizztone Recording Artist. Den dynamiska blues-sångerskan 
från Houston Texas tillsammans med begåvade musiker fortsätter 
att chocka och förvåna många bluesälskare.

Hederosgruppen startades 2018 av pianisten Martin Hederos, 
detta unikum i musiksverige som verkar röra sig till synes 
obehindrat mellan olika genrer och samarbeten. Runt sig har han 
samlat några av landets mest namnkunniga och egensinniga 
musiker och gruppen blev snabbt ett gemensamt projekt där alla 
bidrar med kompositioner och sätter sin prägel på musiken.

På scen:
Martin Hederos - Piano, Klaviaturer, Andreas Sjögren - Sax, 
Basklarinett, Emil Strandberg – Trumpet, Josef Kallerdahl - Bas
Konrad Agnas – Trummor.

Hederosgruppen – Fredag 5 maj kl 19.00 – Kafé de luxe Gillestuga

Konrad Agnas Rite of Passage – Torsdag 18 maj kl 19.00 – PM & Vänner Hotell

Konrad Agnas är ständigt aktuell som en av landets mest 
efterfrågade trummisar. Han har under de senaste tio åren synts 
och hörts som virtuos trumslagare och co-bandledare i bland 
annat Orakel, Agnas Bros, Hederosgruppen, Han har framträtt 
över hela världen med artister som Nadah El Shazly, Rebecka 

Törnqvist, Sara Parkman, Pat Metheny och Pugh Rogefeldt. 
Överraskande nog är Rite of Passage hans första skiva i eget 
namn. 
På scen:
Per Texas Johansson – Saxofon, Johan Graden – Piano, 
Torbjörn Zetterberg – Kontrabas, Konrad Agnas – Trummor

The Al Tehler Blues Band – Lördag 20 maj kl 20.30 – Kafé de luxe Gillestuga

Al Tehler har spelat klaviatur sedan han var en liten grabb. Hörde 
The Bluesbreakers album med Eric Clapton 1966 och härefter var 
han fast. Han har under åren spelat på en mängd festivaler, 
klubbar och barer samt jammat med Albert King. Har i många år 
lett The Al Tehler Blues Band, ett etablerat band i 
bluesgenren. Al är också gitarrist med en känsla som påminner 
om B.B. King.
Två CD har spelats in. Richard Tehler spelade i tre, fyra år i eget 
band innan han förenades med pappas band 2007 som en 
utmärkt gitarrist.
Välkomna till en afton med blues och drag!

Isabella Lundgren & Martin Sjöstedt – Lördag 11 November kl 19.00 – Risingegården

Isabella Lundgren är en av Sveriges absolut främsta 
jazzsångerskor och en artist i världsklass. Med en fantastisk röst 
och unik intensitet har hon, som få, förmågan att som hon 
trollbinda sin publik.
Isabella Lundgren har släppt flera kritikerrosade album i Sverige 
och i Japan, belönats med Orkesterjournalens Gyllene skivan 
2015 och grammisnominerats. 2015 tilldelades Isabella också en 
jazzkatt som årets musiker under Sveriges Radios jazzkatten-gala 
och utöver detta har hon också tilldelats Monica Zetterlund-
stipendiet, STIM-stipendiet, Louis Armstrong- och Anita O´day-
stipendiet, Stockholms stads kulturstipendium och Gustaf 
Fröding-stipendiet.
2016 gjorde Isabella ett uppmärksammat Sommarprat i P1 där 
hon lyfte fram flera av de livsfrågor som också återspeglas och är 
centrala i hennes musik.
Isabella Lundgren – Sång
Martin Sjöstedt – Piano

Kvällens konsert har en av Danmarks största jazzcelebriteter, 
sångerskan och kompositören Sinne Eeg som huvudperson. Sinne 
med sin personliga, distinkta och moderna tolkning av den 
nordiska jazztraditionen är en välbekant och mycket uppskattad 
artist av jazzpubliken inte bara i Skandinavien, utan också i övriga 
Europa och Asien. Hennes medmusiker har för dagen hämtats ur 
lärarstaben på S:t Sigfrids Folkhögskola som Växjöpubliken nu får 
en sällsynt chans att höra spela: Jerker Lindström, Mats Nilsson, 
Jonas, Castell och Elias Jakobsson. De undervisar alla till vardags 
bl.a. i jazzensemble på folkhögskolan men är också väletablerade 
som frilansmusiker i Sydsverige.


