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Lovisa Jennervall quartet

Ellen Andrea Wang Trio

VIVIAN BUCZEK & Martin Sjöstedt Trio

Professor Pete & The Solid Senders

jazzikarlskrona.com

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 

Årsmöte hålls den 22 mars 2018 kl. 18.00, på restaurang 
Sarajevo i Karlskrona

Entré

Förköp

Medlem

Kontakt

Årsmöte

lördagar kl. 11.00

JAM SESSION & Blekinge Live
Musik i Blekinge, Ronnebygatan 22, Entré 0 kronor

Jam Sessions
Ta med instrument och sångglädje! Öppen scen för alla 
jazzande amatörer och proffs – instrumentalister, vokalister 
och lyssnare! UNIT från Musik i Blekinge finns på plats.

Pre-jam Drop-In:  Måndagar 5/2, 26/3 och 7/5
  kl. 17:00 – 20:00

Blekinge Live
En ny och spännande scen, med blandat musik sprungen 
ur UNITs drop-in repetitioner.

Pre-live Drop-In:  Måndagar 16/4 och 14/5
  kl. 17:00 – 20:00

Tisdagar 6/2, 27/3 och 8/5 kl. 18.30

Tisdagar 17/4 och 15/5 kl. 18.30

Sponsorer

Jazzkissekatten
Stadsbibliotekets Hörsal

LÖRDAGAR KL. 11.00 - ENTRÉ 10 KR

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

20/1

17/2

24/3

14/4

5/5

26/5

Full fart med vinterkatten

Katten blir kär

Piratkatten går på plankan

Vårkatten på äventyr i naturen

Katten reser jorden runt

Sommarkatten tar semester



Lovisa Jennervall quartet

”En av årets mest lovande 
nykomlingar på den svenska 
jazzscenen”
- Musikmagasinet Lira nr 4 2017

Lovisa Jennervall  sång /  Hampus Andersson  piano /
Alfred Ringstad  kontrabas / Julia Schabbauer  trummor

Vivian Buczek  sång /  Martin Sjöstedt  piano / Niklas 
Fernqvist  bas / Johan Löfcrantz Ramsay  trummor / 
Mattias Ståhl  vibrafon

Konserthusteaterns foajé

Onsdag den 31/1  kl. 19.30

LÖRDAG den 5/5  kl. 19.30

Lovisa Jennervall quartet är ett ungt och spännande band 
som spelar egenkomponerad jazz med tydliga nordiska 
influenser. Texterna är av högst personlig karaktär, vilket 
skapar stor igenkänning hos de som lyssnar. Fokus ligger på 
att berätta och beröra, dels med hjälp av musiken men också 
genom de mellansnack som knyter ihop repertoaren och ger 
åhörarna ett större sammanhang. De fyra musikerna bidrar 
på olika sätt till den helhet som växlar mellan innerligt och 
lättsamt, vemodigt och hoppfullt, lek och allvar.

Foto: Anders Ristenstrand

ELLA LIVES
Vivian Buczek är en av våra främsta jazzsångerskor, med en 
enastående bredd och känsla för jazzens idiom.
April 2017 släpptes hennes 5:e album, där hon tar sig an 
sin största inspirationskälla, Ella Fitzgerald. Med sitt eget 
sound och uttryck hyllar hon, tillsammans med pianisten 
och arrangören Martin Sjöstedt, sin idols 100:års jubileum.

ELLA LIVES ger en ny och annorlunda upplevelse av 
legenden, och med en vacker och fantasifull vibrafon 
skapas en modernare tolkning av dåtidens jazz.

Ellen Andrea Wang Trio
Konserthusteaterns foajé

Ellen Andrea Wang – sångerska, basist och kompositör – har 
på kort tid gjort sig internationellt känd som en innovativ och 
genreöverskridande artist.

Hennes musik är en smakfull blandning mellan jazz och 
pop och hon lyckas balansera det lyriska med det råa, 
akustiskt med elektriskt. Därigenom skapar hon ett unikt 
storstadssound med sin klassiska triosättning – sång, 
kontrabas, trummor och piano.

Ellen Andrea Wang  sång och kontrabas / Erland Dahlen  
trummor / Erlend Slettevoll  piano

Fredag den 16/3 kl. 19.30

VIVIAN BUCZEK
Martin Sjöstedt Trio

Foto: Karl-Martin Almqvist

Foto: Solveig Selj

Konserthusteaterns foajé

ONSDAG 18/4 kl. 19.30

Professor Pete & The Solid Senders

Per Månsson   sång och gitarrer
Matthias Schertell  kontrabas
Oskar Appelqvist  piano
Per Sennerhall   trummor
Torbjörn Askeroth   tenorsax
Robban Petersson  trumpet
Niklas Vennerkvist  baritonsax

Konserthusteaterns foajé

Professor Petes musik har rötterna i den amerikanska 
söderns 40-50-tal, precis när jazzen gifte sig med bluesen 
och rock`n`rollen tog sina första steg.

Pete har spelat sin smakfulla och personliga blues i drygt 2 
decennier, och för 3 år sedan förstärktes bandet med   
 blåssektionen The Solid Senders.

OBS! Ordinarie biljettpris 100 kr / Medlem/Pensionär 80 kr. 
Gäller endast denna konsert.

Bandet kallas för ”Sveriges bäst 
bevarade musikaliska hemlighet”, 
så ta tillfället i akt!

Foto: Lasse Fagerberg


