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Stockholm Swing All Stars

Blues Transfusion med Anna Sahlene

Anders Hagberg – Melodic Melange

Melodic Melange   Barn - och familjeföreställning 

Josette Bushell-Mingo & Unit

jazzikarlskrona.com

Jazzkissekatten

OBS OBS OBS

Stadsbibliotekets Hörsal
Entré: Tio kronor -  och då ingår fika!

Jazzkissekatten är en familjeföreställning för både stora och 
små! Vi framför barnmusik i upptempo och bjuder på sång, 
sagor och skratt!

Jazzkissekatten dyker upp på LIVE GREEN!
Lördagen 5 augusti kl. 11.00 - Hoglands Park

vuxen 200:-
Pensionär 170:-
Medlem 150:-
Student över 20 år 50:-
Student under 20 år gratis

www.jazzikarlskrona.com eller turistbyrån 0455 – 303490

150:- per år. Sätt in på bankgiro 738-5594

Föreningen Jazz i Karlskrona, c/o Håkan Andersson,
Gamla Slottsvägen 2A, lgh 1201, 37162 Lyckeby
www.jazzikarlskrona.com 

lördagar kl. 11.00

Sponsorer

Entré

Förköp

Medlem

Kontakt

Medverkande
Femke Podsedkowska / Shirin Zolfeghari / Klara Svensson

02/9

23/9

14/10

18/11

15/11

Katten börjar skolan

Piratkatten på de sju haven

Katten spökar

Cirkuskatten går på lina

Luzzekatten

JAM SESSION
Jazzjam: Musik i Blekinge, Ronnebygatan 22
Entré 0 kronor

Dags igen att ta med instrument och sångglädje! För alla 
jazzande amatörer och proffs, instrumentalister, vokalister 
och lyssnare. UNIT från Musik i Blekinge finns på plats.

Vi startar kl. 18.30 och slutar
några timmar senare

Jazz drop in 2/10 och 6/11
kl. 17.00 – 20.00

Tisdagar 3/10 och 7/11 kl. 18.30



Stockholm Swing All Stars
Josette Bushell- Mingo
& Unit

Karl Olandersson  trumpet and vocals /  Klas Lindquist 
reeds /  Fredrik Lindborg  reeds / Magnus Wiklund  trombone /
Daniel Tilling  piano / Göran Lind  double Bass /
Mattias Puttonen  drums Josette Bushell-Mingo  sång /  Niclas Höglind  gitarr /

Oskar Appelqvist  orgel och keyboard / Kristofer 
Johansson  trummor

Chapmanskolan Aula A
Ingång från Drottninggatan

Konserthusteaterns foajé

Fredagen 8/9 kl. 19.30 Ondagen 15/11 kl. 19.30

Stockholm Swing All Stars formades 2002 med idén att bilda 
ett band med skickliga jazz- och swing musiker i Stockholm. 
De fyra blåsmusikerna i frontlinjen spelar en viktig roll i 
bandets stil och det svänger duktigt om hela bandet.
Deras musik arrangeras till största delen av Klas Lindquist och 
Fredrik Lundborg som vet hur få till det “to tap your foot”. 
Det skulle få Duke Ellington att lystra och le i sin himmel. 
Dom spelar ju en hel del av hans musik.

Josette Bushell-Mingo är regissör och konstnärlig ledare för 
Tyst Teater, men kombinerar detta med att sjunga jazz och 
soul.

Josette har en bakgrund som skådespelare och musikalartist
I England där hon bl.a. gjorde en prisbelönt roll som Rifiki i
musikaluppsättningen av Lejonkungen i London. Aktuell just 
nu med Riksteaterproduktionen ”Nina-a story about me and 
Nina”.
 
Det är för  andra gången som hon och Unit nu besöker Jazz 
i Karlskrona så alla ni som älskar svängig Jazz och soulmusik 
missa  inte detta tillfälle.

Blues Transfusion
med Anna Sahlene

Konserthusteaterns foajé

I New Blues Transfusion söker Schultz och Broström 
rötterna i 60-talets orgeljazz och hard bop tillsammans 
med den drivne trumslagaren Chris Montgomery och 
det unga stjärnskottet Leo Lindberg på hammondorgel. 
Sedan våren 2017 så ingår även den mycket rutinerade och 
otroligt begåvade sångerskan Anna Sahlene i gruppen.
Det blir orgeldriven själfull blues uppblandad med 
hardbopens flyhänta improvisationer i en repertoar präglad 
och inspirerad av Horace Silver, Wayne Shorter och John 
Coltrane samt även repertoar från Nancy Wilson, Etta James 
och Nina Simone m.m.

LÖrdagen 21/10 kl. 11.00

Fredagen 29/ 9 kl. 19.30

Anna Sahlene  sång /  Max Schultz  gitarr /  Håkan 
Broström  alt- och sopransax / Leo Lindberg  orgel / Chris 
Montgomery  trummor

Anders Hagberg –
Melodic Melange

Melodic Melange
Barn- och familjeföreställning

Konserthusteaterns foajé

Konserthusteaterns foajè
Entré: vuxna 50 kronor, barn under 12 år 10 kronor

Att överskrida gränser och fritt improvisera är utmärkande 
för Anders Hagberg, och hans projekt består ofta av möten 
mellan musiker från olika genrer och kulturer.

I Melodic Melange förenar han några av sina favoritmusiker 
från olika samarbeten. Musiken kan beskrivas som ett 
andlöst möte mellan nordisk jazz och den arabiska musiken 
maqam. Med intensiv kommunikation skapas här en brokig 
väv av rytmer och klanger och en mångfald av musikaliska 
färger och uttryck.

Anders Hagberg  flöjter och sopransax / Ahmad al Khatib  
oud / Johannes Lundberg  bas och röst / Lisbeth Diers  
slagverk

Fredagen 20/10 kl. 19.30


