


Pierre Dørge New 

Jungle Orchestra


Kat hrine Windfeld sextett


.


söndag 18 sept kl 18.00 Konserthusets stora scen


söndag 18 sept kl 20.00 Konserthusets stora scen


På foajéscenen  kl 15.30, 17.15, 19.15


Kvarteret

Linn Palmgren - sång, Erik Olsson - trummor 

Douglas Nilsson - bas, Mille Metlid - gitarr

Rasmus Dahlström - piano


lördag 17 sept kl 21.00 Konserthusets stora scen


Isabella Lundgren kvartett

Isabella Lundgren - sång

Carl Bagge - piano

Niklas Fernqvist - bas

Daniel Fredriksson - trummor


Over the Rainbow-

Judy Garland 100 år


På foajéscenen  kl 16.30, 18.15, 20.15


Klara Svensson kvartett

Klara Svensson - sång, Aziz Arim - trummor

Samuel Axelsson - bas, Albert Nyström - gitarr


söndag 18 sept kl 16.00 Konserthusets stora scen


Gustav Lundgren & Unit

Gustav Lungren - gitarr

Niclas Höglind - gitarr

Mattias Welin - bas

Kristofer Johansson - trummor


lördag 17 sept kl 17.00 Konserthusets stora scen


Sarah Riedel Trio 


Anders Chico Lindvall 

kvintett


lördag 17 sept kl 19.00 Konserthusets stora scen


Jazz i Karlskrona / Karlskrona Jazzklubb 

40-års jubileum  1982 - 2022


Jubileumskonserter 17 - 18 sept

Karlskrona Konsert hu s


Sarah Ridel - sång 

Fredrik Hermansson - piano

Viktor Skokic - bas


Sarah Riedel är en  erfaldigt 

prisbelönt sångerska, musiker 

och kompositör som med 

hyllade konserter och gram-

misnominerade album etable-

rat sig som en av våra svenska 

storheter inom visa och jazz.  .


Anders Chico Lindval - gitarr

Jalob Karlzon - piano

Anders Bergcrantz - trumpet

David Andersson - bas

Andreas Baw - trummorl


Chicos låtar på den senaste plattan Basement Incident 

är paradoxala i sin komlexitet och enkelhet.

Sammantaget blir det en häftig mix av en energisk 

fullblodsjazz som hämtar sin näring ur bluesens djupt 

liggande rötter. I den breda spännvidden av fusion och 

stilar ryms även  nstämda partier i sentimentala 

tongångar.


.


Entré: 

1 dag  400 kr, medl 300 kr, stud 150 kr  förköp Nortic.

2 dagar 600 kr, medl 500 kr, stud 250 kr  förköp Nortic

Eventuellt kvarvarande biljetter säljs i kassan 

från 1 timme innan första konserten


 


Albumet "Genom Natten" hyllades stort och nomine-

rades både till Manifestpriset och Grammis i kategorin 

"Årets visa"


Isabella Lundgren är 
 en  av Sveriges mest framstående 

artister. "Denna gu dabenå dadesångerska som är bland 

det bästa som hänt  den s venska jazzscenen" 

skrev Svenska Dagbladet .


Gustav Lundgren är Sveriges 

främste tolkare av Django 

Reinhardt. Han är troligen  

.
den mest internationellt verksamme av Sveriges jazz-


gitarrister just nu. Med programmet Django & More 

kommer ni att bland annat bjudas på musik av Django 

Reinhardt, som är en av historiens mest virtuosa och 

stilbildande musiker.


Pierre Dørge - dirigent, gitarr

Gunnar Halle - trumpet

Jakob Mygind - sopran,tenorsax

Anders Banke - klarinett,    

   basklarinett och tenorsax

Kenneth Agerholm - trombon

Irene Becker - piano och 

   synthesizer

Thommy Andersson - bas

Ayi Solomon - afrikanska 

   slagverk

Martin Andersen - trummor


New Jungle Orchestra har via sina resor jorden runt 

skapat ett sound och musikaliskt
  uttryck som hämtar 

inspiration från Grönländsk och Sibirisk musik över till 

Indien, Bali, USA, Afrika, Mellanöstern och Norden som 

blandas, binds samman och förmedlas så att alla 

lyssnare får något med sig hem.


Kathrine Windfeld - piano och 

    komposition

Hannes Bennich - alt-, sopransax

Gabor Bolla - tenorsax

Tomasz Dabrowski - trump et 

Johannes Vaht - bas

Henrik Holst Hansen - trummor


Kathrine Winfelds handplockade 

"dreamteam" med unga musiker 

kombinerar lekfull precision med 

styrka. Blåsssektionen blandar 

storartade solon med ett tätt och 

exakt ensemblespel. Bas och 

trummor skapar med sitt kre-

ativa spel stor intensitet tillsam-

mans med Windfelds kraftfulla 

men samtidigt känsliga pianospel.



