
Jazzambassadörer!

Gott Nytt Jazzår!
Den 27 januari startar vi den planerade konsertverksamheten som avslutas den 
23 april. Vi ser fram emot ett bra jazzår och förhoppningsvis kan vi hålla pan-
demin på ”mattan”. Det kan bli aktuellt med covidpass/förhandsbokning för 
konsertbesökare och det kommer då att meddelas personligen på mail inför 
varje konsert. De som inte har tillgång till vår hemsida är välkommen att ringa 
Kjell eller Christina för information. 

Varmt Välkomna! 

Kjell robertson, Ordförande 

©
 Falu Jazzklubb 2022

program 
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gamla elverket  
ölandsgatan 8, falun

Om du vill stödja klubben och dess verksamhet är 
medlemsavgiften per kalenderår 200:- (familj 300:-) 
betalning sker via bankgiro 568-0566 eller swish till 
123 577 54 16. ange namn! medlemskort erhålles i 
konsertkassan.
 Medlemskap ger rabatt på entréavgiften på alla 
jazzklubbar i Sverige anslutna till Riksförbundet 
Svensk Jazz (RSJ). Genom att lämna din e-post-
adress till klubbens sekreterare, christinafalun@
gmail.com, får Du också information per e-post inför 
varje konsert.  
Kontaktpersoner  
För dig som är eller blir medlem: lämna gärna 
mejladress till vår sekreterare för snabbare info om 
verksamheten.
Sekreterare: Christina Stråhle, 070-561 88 39,  
christinafalun@gmail.com  
Programansvarig: Kjell Robertson, 070-391 85 14,  
kjell.robertson@gmail.com 

På jazzklubbens hemsida •	 www.falujazz.se	finns	
aktuellt program och nyheter mm. 
Information och videoreportage från Falu •	

Jazzklubb	finns	också	på	Facebook,	rolf egils 
Jazsida och på http://jazsida.123minsida.se 
Konserterna börjar •	 19.00 om inte annat anges 
i programblad, annons eller på Falu Jazzklubbs 
hemsida. 
entréavgifter•	 : För medlemmar 150 kr, ungdom 
upp till 25 år fri entré. Icke medlemmar betalar 
200 kr. Kontant- eller swishbetalning. 
Ungdomsarbetet är en viktig del av Falu •	
Jazzklubbs verksamhet. Det sker till stor del inom 
UNG JAZZ Falun. Konserterna marknadsförs 
separat och har gratis inträde. 

UNG Jazz Falun har också sin egen scen på Gamla 
Elverket, Ölandsgatan 8. Ungdomarna ges därige-
nom möjlighet att presentera sina konserter för en 
intresserad jazzpublik i alla åldrar i en miljö skapad 
av dem själva. 
 UNG JAZZ Falun har en egen hemsida:  
www.ungjazzfalun.se där man kan läsa mer om 
denna verksamhet och anmäla sig för att bli med-
lem. Man kan vara medlem upp till 25 års ålder och 
medlemskapet är gratis. 

... att Jazz i Dalarna har en informativ hem-
sida www.jazzidalarna.se där du kan läsa 
om samtliga jazzklubbar i Dalarna, deras 
program m.m. 
Där	finns	också	information	om	Ung	Jazz	
Dalarnas verksamhet och ungdomsverk-
samheterna i länets jazzklubbar. 

Visste du?

 Vi stÖder FaLu JazzKLuBB

Ung	Jazz	Falun	finns	på	
Facebook, @ungjazzfalun

 
sPoNsorer och saMarBetsPartNer: 

www.svenskjazz.se

Foto: Eva Lindblad



Vi reserverar oss för ev. ändringar i programmet. 

27 januari - stockholm swing all stars 

Karl Olandersson (trp, voc), Fredrik Lindborg (t.sax, 
kl, baskl), Klas Lindquist (alts, kl) Dicken Hedrenius 
(trb), Daniel Tilling (pi), Göran Lind (b) och Mattias 
Puttonen (tr) 

Stockholm Swing All Stars står stadigt i jazztradi-
tionen och har med åren utvecklat ett personligt 
sound tack vare egna arrangemang och suveräna 
musiker som helt behärskar jazzens oförlikneliga 
känsla. Med sväng, pondus och spelglädje skickar de 
musiken rakt in i hjärtat hos lyssnaren.

Länk till Spotify - https://open.spotify.com/
artist/6SsaNiRG6r4gxksbllHFY0

Länk till Youtube - https://www.youtube.com/chan-
nel/UCIhuYZbrkmtOKVsostdOX6Q

oBs! 

9 februari - Klas toresson / erik 
söderlind Quartet 

Klas Toresson (ten.sax), Erik Söderlind (gi), Niklas 
Fernqvist (bas) och Jonas Bäckman (tr) 

Två av de namnkunnigaste svenska jazzmusikerna 
just nu, Klas Toresson och Erik Söderlind, kommer 
nu till Falu Jazzklubb i efterlängtat samarbete. Med 
sig har de för kvällen basisten Niklas Fernqvist och 
trumslagaren Jonas Bäckman. Bandet kommer att 
bjuda på en riktig svängfest där spelglädjen står 
högt i tak, som brukligt då Toresson och Söderlind 
delar scen med andra ord. Missa inte detta! 

https://www.youtube.com/watch?v=tU9Lup1s77o

10 mars - stockholm Voices

Gunilla Törnfeldt, Maria Winther, Alexander Löv-
mark, Jakob Sollevi (alla voc), Klas Lindkvist (a.sax), 
Carl Bagge (pi), Svante Söderkvist (b) och Calle 
Rasmusson (tr) 

Stockholm Voices är en av Skandinaviens främsta 
vokalgrupper och har genom sina många turnéer 
och konserter byggt upp en hängiven lyssnarskara. 
Våren 2022 släpper de sin efterlängtade andra skiva 
och ser fram emot att återigen möta sin publik. 

Med ett team bestående av några av Sveriges mest 
uppskattade arrangörer har musik av Sir Paul  
McCartney bearbetats och skräddarsytts för grup-
pen. Titlar som “Paperback Writer”, “Get Back” och 
“Little Willow” breddar Stockholm Voices musika-
liska palett och bidrar till en ny framtoning som sam-
tidigt känns bekant för gruppens publik. Materialet 
på det kommande albumet speglar McCartneys om-
fångsrika karriär; från tidig Beatles till hans samtida 
alster. Skivsläppet sammanfaller till gruppens glädje 
dessutom	med	hans	80-årsfirande!	

Repertoaren live består av låtar från den nya plattan 
blandat med guldkorn ur Stockholm Voices tidigare 
repertoar. 
“Äntligen! En ny svensk jazzvokalgrupp står på jazzstudi-
ons scen och tomrummet efter Gals and Pals är fyllt”. 

– Folkbladet  

Lyssning via www.stockholmvoices.com

24 mars - sanna ruohoniemi Kvintett 

Sanna Ruohoniemi (voc), Daniel Tilling (pi), Fredrik 
Lindborg (sax), Lars Ekman (bas) och Daniel Olsson 
(tr) 

Modern jazz, folkton, funk, bebop och tango möts 
när musikskaparen och jazzsångerskan Sanna Ruo-
honiemi från Stockholm (urs. Österbotten, Finland) 
komponerar. 

Nu är Ruohoniemi på gång med sitt tredje album. 
Det blir uppföljaren till ”Start from Nothing” som 
rosades av kritiker både i Sverige och utomlands 
- bland annat som ett av de bästa nya släppen av 
Europe Jazz Media Chart i november 2018.

 

Kritiker har kallat Sannas förmåga att använda sin 
röst för avundsvärd. Med den bär hon fram insikts-
fulla	texter	på	flera	språk.	

Med	på	nya	albumet	och	konserterna	finns	svenska	
toppmusiker, bland andra 2021 års Gullinpris-tagare 
Fredrik Lindborg.

Tidningen Opulens skrev om Ruohoniemis gig på 
Stockholm Jazz Festival 2019: 
”Opulens var och lyssnade på hennes konsert under 
Stockholms jazzfestival, och Finska kyrkan vid Slottsback-
en i Gamla Stan gav en fin inramning till en konsert som 
var starkt varierad. Ryktet om hennes kapacitet hade 
också spridit sig, och det var mer än fullsatt. Variationen 
i det musikaliska fanns både i låtvalet och i Sannas röst, 
som visar upp en stor bredd.”

Länkar: Hemsida - www.sannaruohoniemi.com  
Facebook - www.facebook.com/sannajazz 
Youtube - https://www.youtube.com/
watch?v=4FsXDgLzi0s 

7 april - agnas Bros

Kasper Agnas (gi), Max Agnas (pi), Mauritz Agnas 
(bas) och Konrad Agnas (tr) 

2018 gav bröderna ut sin tredje skiva ”Lycka till med 
musiken”	som	fick	väldigt	stor	uppmärksamhet.

Efter skivsläppet på Fasching i Stockholm åkte 
bröderna ut på en lång turné med konserter runt 
om i hela Sverige, men också utomlands, bl.a. på 
två av världens mest eftertraktade jazzfestivaler: 
Montreux Jazz Festival i Schweiz och JazzBaltica i 
Tyskland tillsammans med Nils Landgren. 

Till	våren	2022	kommer	deras	fjärde	album.	
”All appearances I have done with the brothers have 
been an excitement and there is no doubt that it will 
remain so even in the future. With courage and much hu-
mor are they creating a common goal, to find to people’s 
hearts” - Nils Landgren

”It was an amazing enrichment to play with the Agnas 
Brothers. They have all strong, personal voices. The 
whole Agnas family is very special.” - Pat Metheny
“Så står det skrivet; att våra unga stipendiater ska verka 
’i Monicas anda’. I den andan vill vi se en glädje och en 
mångsidighet i uttrycket, en enkelhet i framtoningen 
och en omsorg om medspelare och publik. Vi gläds 
och inspireras av att dessa fyra unga bröder redan har 
tillägnat sig gedigna jazzkunskaper och både moget och 
lekfullt förmedlar en härlig upptäckarglädje. Fraseringen 
är fantasifull, med en sofistikerad timing. Samspelet är 
naturligt, obehindrat, öppet och självklart. Vi spår dem 
en lysande framtid!” 

- Monica Zetterlund-stipendiet, (motivering)
”vi i publiken har helt enkelt förbaskat roligt, lika roligt 
som bröderna själva har på scenen.” 

Gunnar Wiklund i Folkbladet 

https://www.youtube.com/watch?v=WViUyX52lT0 

https://open.spotify.com/track/0pEuvytrsKu3dl1FK2l
ukH?si=a4rBqsW4Rn65qJ8I1kIebA 

21 april - Kristoffersson Band 

Erik	Kristoffersson	(a.sax,	bar.sax),	Jens	Nilsson	
(t.sax,	sopr.sax),	Christoffer	Nordenström	(pi),	
Jenny	Kristoffersson	(bas)	och	Daniel	Olsson	(tr)	

Kristoffersson	Band	skapades	under	sensommaren	
2021	av	Erik	och	Jenny	Kristoffersson	för	en	”one	
time only”-spelning på Jazzfesten i Västerås. Dock 
gav denna spelning ringar på vattnet och bandet får 
under våren 2022 möjlighet att musicera tillsam-
mans igen! Repertoaren består av kompositioner av 
eller med framstående saxofonlegender, såsom Lars 
Gullin, Cannonball Adderley och Michael Brecker. 

 

saMarBetsPartNers


