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PROGRAM HÖSTEN 2020
George Riedel & Mattias Ståhl

Fredag 9 oktober - kl 19 - Näckrosen Ingelstad
Georg Riedel och Mattias Ståhl, två av Sveriges viktigaste musiker har slagit
sina talanger samman och skapat jazzalbumet Diokrati. Ett avskalat men
komplext verk, med Riedel på kontrabas och Ståhl på vibrafon och marimba en magisk diokrati. Musiken är grundad i jazz och visa, och Riedel har skrivit
samtliga verk.
Arnesen Blues Band

Fredag 6 november, - kl 19 - Kafé de luxe
Thomas Arnesen, född 23 maj 1952 i Mora, är en svensk jazz- och
bluesgitarrist, sångare.
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Utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, samt Musikvetenskapen,
Uppsala Universitet. Han har gett ut fyra skivor i eget namn, samt medverkat
på inspelningar med bl.a. Panta Rei, Anders Widmark, Claes Janson, Kjell
Öhman, Egil Johansen, Tomas Ledin, Gösta Linderholm, Cornelis Vreeswijk.
Inspirationskällor spänner från Clapton, Hendrix, Beck, BB King, Peter Green
och andra blues/rock musiker till Pat Metheny, John McLaughlin, John
Schofield m.fl. som mer klassas som jazz/fusion gitarrister.
Efter att ha trakterat piano i Kommunala musikskolan i tio år, började han på
egen hand med gitarr. Från början var det blues som var det stora intresset.
Genom umgänget med andra musiker t.ex. saxofonisten John Högman, blev
jazz ett allt större intresse, vilket så småningom ledde till Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm och en pedagogisk utbildning för
improvisationsmusiker. Huvudinstrument var då gitarr och bi-instrument
piano.
Under 80 och 90-talet spelade han jazz och blues ungefär hälften/hälften, för
att sedan 2002 huvudsakligen koncentrera sig på kvintetten Arnesen Blues
Band.
Carlshamn Punch Big Band

Onsdag 2 december- kl 19 - Palladium
Bandet leds av Berndt Sjögren och Ylva Fernlund står för sången.
Tillsammans ska de framföra svängig storbandsjazz.
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Blues Twisters

Kommer i höst 2020 - kl 19 - STENLadan
I STENLadan, intill Campus, producerar studenterna vid LNU producentlinje i
samarbete med Föreningen Jazz i Växjö två konserter med lokala musiker.
I maj spelar blues-gruppen Blue Twisters under ledning av Carl Bjelke.
Buss 3 stannar utanför STENLadan.
Mattias Welin & Per Sjödin

I höst 2020 - kl. 19 - STENLadan

Basisten Mattias Welin spelar i Relay Orchestra och medverkar på CDn
Relay.
Mattias föddes i Växjö 1965. Han har studerat på Skurups Folkhögskola
87/88 och Kungliga musikaliska akademien 89-91.
Per Sjödin delar sin tid mellan att vara gitarrlärare vid musikhögskolan i
Malmö och att spela gitarr i olika band.
Båda musikerna är välkända för Växjöpubliken och har tilldelats FJV
utmärkelse JazzOskar.
Övrigt
Inför i stort sett alla föreningens konserter spelar studenterna på St Sigfrids
FHSK jazzlinje som förband.
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KOMPISKORTET

Föreningen Jazz i Växjö är anslutet till Kompiskortet som ger gratis entré för
din kompis.
Kompiskortet är för dig som har en funktionsnedsättning. Tillsammans med
en kompis kan du ta del av olika aktiviteter och arrangemang.
Kortet innebär att du betalar som vanligt men din kompis är med gratis. Det
kan vara entré, träningsavgift, medlemskap och biljetter.
Du bestämmer själv vem som följer med. Det kan vara en vän, personal eller
en släkting.
Kortet är personligt och gäller hos de arrangörer som har anslutit sig. Kortet
gäller i Kronobergs län. Du kan söka Kompiskortet om du har din adress i
Växjö kommun.
Kompiskortet är ett samarbete mellan OMS-fritid och kultur och
fritidsförvaltningen i Växjö kommun.
Om du har några frågor kan du ringa kommunen och säga att det gäller
kompiskortet.
Ringa 0470-79 60 46 eller läs om Fridistkortet på OMS-FRITIDs hemsida för
mer detaljerad information om Kompiskortet.

