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Föreningen Jazz i Växjö Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021
Verksamhetsåret har präglats av pandemin. Tidigt insåg styrelse att det inte skulle bli möjligt att
genomföra vårprogrammet med publik.
När möjligheten att söka sk covid-pengar1 från Kulturrådet tog styrelsen kontakt med Öppnakanalen
i Växjö och fick ett förslag till lösning och en offert över kostnaderna för genomförande.
Med offerten som underlag sökte styrelsen 170 tkr för genomförande av fem akter. Pga det höga
söktrycket erhöll alla godkända ansökningar halva begärda beloppet dvs i föreningens fall 85 tkr.
Trots det beslutade styrelsen att genomföra de fem konserterna.
För att skapa bästa förutsättningar för genomförandet av live-sändningarna flyttades konserterna till
PM & Vänner Hotell dels för att Öppnakanalens tekniker väl kände till förutsättningarna som bl a
innebar möjligheten att forsla upp all teknik som krävdes från garaget till konsertlokalen och dels för
att konsertlokalen medgav tillåten publik med publikavstånd enligt FHM rekommendationer.
Totalt genomfördes fem live-sändningar och redigerade inspelningar som finns tillgängliga via
föreningens hemsida över Youtube. Under de första fyra akterna blev det tillåtet med upp till åtta i
publiken, Styrelsen beslutade att erbjuda en Musik och mat-biljett i samarbete med PM & Vänner
Bar. Ett, av publiken, mycket uppskattat erbjudande.
Sent hösten 2020 kom Växjö kommun med ett erbjudande om att söka specifika covid-medel.
Styrelsen ansökte och erhöll 33,5 tkr som betaldes ut i januari 2021. Som första akt i januari låg en
konsert med pianisten Naoko Sakata i samarbete med Musik i Syd på Nygatan 6. När det nu pga
pandemin inte var genomförbart beslutade styrelsen att med hjälp av Musik i Syds producenter spela
in en konsert med Naoko Sakata på Nygatan 6. Konserten finns tillgänglig dels via föreningens
hemsida och dels via Musik i Syd Cahnnel.
Offert från mediaföretag i Växjö som både har den tekniska utrustningen och redigeringsutrustning
för produktion av en video. Avtal tecknades med Musik i Syd AB för genomförandet. Musik i Syd
del av avtalet var att stå för artistens gage, resor och uppehälle under inspelningen och att bekosta
redigeringen medan föreningen betalade företaget för den tekniska produktion avseende ljud, ljus
och bild. Inspelningen ägs av Musik i Syd AB och finns på Musik i Syd CHANNEL via länk från bl
a föreningen hemsida.
Utöver de fem akterna genomfördes en inspelning av två akter för barm under sommaren i
samarbete med Växjöbostäder. Även den akten spelades in och är åtkomlig via föreningens hemsida.

Sponsorer
Föreningens huvudbidragsgivare är Växjö Kommun och Kulturrådet.
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Ansökan om projektbidrag till särskilda behov i kulturlivet med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, KUR
2021_11959, beslut KUR 2021/2729-4.
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Styrelsen har sänt över förslag till nytt kontrakt till Växjö kommun under året. Kontraktet är godkänt
av kommunen och innebär att föreningen erhåller för 2022 bidrag med 200 tkr för verksamheten
med konserter och 20 tkr för utveckling av Live-videosändning 2022.
Förutom ovan sponsorer har föreningen erhållit en akt från Musik I Syd AB i samband med
Jazzfesten 2021.
Föreningen har också ett samarbete med Musikriket genom Växjö kommun om genomförande av en
konsert utanför Växjö. Årets konsert förlades till Folkets hus i Lammhult. Musikriket står för alla till
artistens kostnader medan föreningen står för lokalhyra och förplägnad.
Under 2021 har föreningen bytt sponsor för studiecirkelverksamheten till Studieförbundet
Vuxenskolan (SV). SV står för tryckning av vår- och höstprogrammen och affischer till konserterna.
Styrelsen har uppvaktar Växjöbostäders ledning om medverkan som sponsor för verksamheten
2022. I skrivande stund har inget svar erhållits från Växjöbostäder om sponsring av två konserter för
barn upp till mellanstadiet.

Ekonomi
Huvudbidragsgivarna är Växjö Kommun och Kulturrådet. Medlen från kommunen söks i
treårsintervaller. Innevarande period omfattar 2022 – 2024 medan medlen från Kulturrådet söks
årsvis på hösten och utfallet utbetalas i april samtidigt som föregående års bidrag ska redovisas.
Bidraget från kommunen kommer också i april. Av den anledningen löper budget från April – Mars
medan bokföringsåret är kalenderår.
Under 2020 och 2021 har det funnits möjlighet att söka från Kulturrådet med anledning av
pandemin. Styrelsen har använt sig av den möjligheten.
Aktuelle bidragsansökningar 2021 och utfall
Under 2020 – 21 har styrelsen sökt följande bidrag från Kulturrådet och Växjö kommun utöver
redan redovisat årliga bidrag från Växjö kommun för åren 2022 – 2024.
1. Verksamhetsbidrag 2020, sökt oktober 2020 från Växjö kommun.
Utbetalt 2021-01-18 med 33,5 tkr för inspelning av pianokonsert med Naoko Sakata i
samarbete med Musik i Syd, Nygatan 6.
2. Verksamhetsbidrag 2021, sökt oktober 2020, KUR 2020/10087-4
Utbetalt 2021-02-08 med 80 tkr.
3. Verksamhetsbidrag från Växjö kommun.
Utbetalt 2021-05-14 med 180 tkr.
4. Krisstöd för Livesändning av fem konserter med 170 tkr. KUR 2021/2729-4.
Utbetalt 2021-05-14 med 85 tkr.
5. Krisstöd för Jazzfest 2022, sökt oktober 2021, KUR 2021/
Utbetalt 2021-12-06 med 68 tkr.
6. Växjö kommun bidrag baserat på föreningens storlek på Verksamhetsbidraget.
Utbetalt 2021-12-27 med 40 tkr.
7. Ansökan om verksamhetsbidrag med 10 tkr från Växjöbostäder.
Ansökan avslagen.
Detaljerad information framgår av årsredovisningen.
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Föreningen gick in i 2021 med ett överskott på ca 95 tkr varav 10 kr var momsåterbäring.
Från Växjö kommun har föreningen erhållit 233,5 tkr och från Kulturrådet 233 tkr under 2021 dvs
totalt 466,5 tkr.
Utöver ovanstående bidrag gav 2021 års momsåterbetalning 80 tkr.
Egna kapitalet har minskat från ca 104 tkr till 96 tkr.

Verksamhet
Föreningen Jazz i Växjö bedriver två verksamheter en studiecirkel sedan många år för medlemmar
och andra jazzintresserade. I cirkeln träffas man var annan vecka och lyssnar på ett musikprogram
som någon av deltagarna sammanställt. Ofta handlar det om jazzmusik men kan också vara annan
typ av musik ledaren Curt Gustafsson spelar ofta klassisk musik vid första mötet. Ibland är
presentationen av musiken kopplad till någon personlig upplevelse.
Förutom studiecirkeln bedriver föreningen konsertverksamhet med bidrag från Kulturrådet, Växjö
kommun och Musikriket. Jazz i Växjö har även ett nära samarbete med Musik i Syd AB.
Jazz i Växjö samarbetar med Kulturföreningen KLUBB vid Linnéuniversitet. Medlemmarna i
kulturföreningen kommer bl a från Kulturledarsprogrammet, Singer-Songwriter programmet, och
Musik- och ljuddesignprogrammet vid LNU. Jazz i Växjö gör minst en konsert per termin där
blivande musikproducenter producerar och genomför en konsert med musiker bosatta i Kronoberg.
Konserterna är populära både bland studenterna och Jazz i Växjö publik. I mars planerar föreningen
en konserter producerad av studenter från producentprogrammet med artister från Sing-Songwriter
programmet som kommer att framföra egenproducerade akter på Stenladan.

Konsertverksamhet
Nedan presenteras 2021 års konsertverksamhet

Onsdag 31 Mars – 19.00 – Herrgård de luxe - Bag Ladies Tyvärr inställd pga sjukdom!
Kommer 2022
Onsdag 21 April – 19.00 – PM & Vänner - Sångerskan Anna Pauline och Pianisten Ulf
Johansson Werre
Onsdag 12 Maj – 19.00 – PM & Vänner - Duo Emma Denward och Magnus
Magnus Hjorth
Lördag 29 Maj – 19.00 – PM & Vänner - Terese Lien Evenstad
Onsdag 9 Juni – 19.00 – PM & Vänner - Leon Falk Satchmo Tribute
Tisdag 22 Juni – 13.30 – Miranda ”Murre” Eriksson - Alabastern Tallgården Araby och
15.00 Romavallen Teleborg.
Onsdag 23 Juni – 19.00 – PM & Vänner - Thomas Arnesen bluesband
Onsdag 1 september – 19.00 – Palladium – Folkets Bio – Jojo Djeridi Quartet
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Onsdag 22 September – 19.00
19.00 – PM & Vänner Hotell – Swedish Swing Société
Onsdag 13 oktober – 19.00 PM & Vänner Hotell - Mette
Mette Juul Quintet
PM JAZZFEST 2021 Lördag 23 och Söndag 24 oktober PM & Vänner Hotell
LÖRDAG:
13:00 – 14:30 Thubanon förstärkt med Jocke Wickström trumpet och Linda Pettersson sång.
15:00 – 16:30 The Blues Twisters spelar blues med sväng.
17:00 – 21:30 Band från S:t Sigfrid fhsk.
SÖNDAG:
11:00 – 12:30 Max' Saxar bildades 2004.
13:00 – 14:30 New Orleans Rubber Band
15:00 – 16:30 Sleeping Beauty
17:00 – 18:30 Trio Magnifique
19:00 – 21:30 Peter Asplund

Onsdag 3 November – 19:00 – PM & Vänner Hotel – Maria
Maria Paulin kvintett
Lördag 20 November – 19.00 – Folkets Hus i Lammhult – Emil Ernebro och Filip Jers
Mötesverksamhet
Styrelsen har sammanträtt 12 gånger under verksamhetsåret.
Årsmötet genomfördes per brev pga av pandemin.
Under året har styrelsen utökats med två blues diggar som kommer att fungera som bokare för
bluesakter.
Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av:
•
•
•
•
•

Björn Möller ordförande och bokare jazzakter
Björn Pettersson vorf och kassör
Claudine Borderaux bokare bluesakter. (Adjungerande i väntan på val vid årsmötet.)
Sven Carlsson. (Adjungerande i väntan på val vid årsmötet.)
Katarina Hemlin sekreterare. Volontär från Singer-Songwriterprogrammet LNU.

Besöksstatistik
Här redovisas antal betalande besökande inklusive besökare noterade på artisternas gästlistor.
Vid varje konsert medverkar alltid minst två från styrelsen.
2021-04-21 Anna Paulin & Ulf Johansson Werre
2021-05-12 Emma Denward & Magnus Hjort
2021-05-29 Terese Lien Evenstad
2021-06-09 Leon Falk
2021-06-22 Miranda Murre Eriksson

8
3
5
5
22

Livesändning
Livesändning
Livesändning
Livesändning
Inspelad

Sida 4

2022-03-22

2021-06-23 Thomas Arnsens
2021-09-21 Jojo Djeridi Quartet
2021-09-22 Sweden Swing Society
2021-10-13 Mette Juul
2021-10-23 – 24 PM Jazzfest 2021
2021-11-03 Maria Paulin Ouintet
2021-11-20 Emil Ernebro Filip Jers
2021-12-08 Anna-Mia Barwe Kvintett
Summa besökare

Växjö 2022-03-19
Björn Möller
Björn Möller
Ordförande

20
83
55
56
144
43
21
47
512

Livesändning
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