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GÄVLE KONSERTHUS (/)   KONSERTER (/KONSERTER/)  JAKOB NORGREN JAZZ ORCHESTRA

$ PROVLYSSNA
(HTTPS://PLAY.SPOTIFY.COM/ARTIST/4XLA0BG2R7UO5WCRTCNAIL)
% DELA

Många av medlemmarna i detta nya storband är
hämtade från Jakob Norgrens andra orkester Big
Band Splash vilket borgar för stark förankring i
klassisk jazz och blues. De kompositioner Jakob
skrivit för JNJO kan dock mer beskrivas som nutida
jazz och tillsammans med Jonas Kullhammar på
tenorsax visar bandet att storbandsjazz fortfarande
är en levande konstform.

Albumet "Pathfinding" som släpptes 2015 blev mycket uppmärksammat,

här följer några kommentarer/recensioner:

"Sveriges hetaste storband." / Dalademokraten

"Orkestern är ett alldeles lysande 17-mannakollektiv som svänger både

tungt och finessrikt, med utsökta soloinpass av bland andra Jonas

Kullhammar, tenorsax, Mats Äleklint, trombon och Jonne Bentlöv,

flygelhorn. I Norgrens fina kompositioner rör sig bandet läckert framåt,

från blues till Ravel och tål att jämföras med andra högklassiga storband.

Ett måste för genrevännerna." / Värmlands Folkblad

"Solister av yppersta klass. -- Intressant musik." / Orkesterjournalen

"A topnotch composer / arranger. --- Superb, sophisticated ensemble

music --- Norgren's music as played by the band is flat out exciting,

continually surprising while maintaining that one-foot-in-the-tradition

which makes it easy for anyone to appreciate and groove on. --- 4 stars

out of 5" / All About Jazz (USA)

Bra att veta om konserten

Datum och tid:
Onsdag 16 november 19:30

Pris:
200 kr

Medlemmar i Gävle Jazz Club: 170 kr

Plats/lokal:
Gevaliasalens scen

Hålltider:
Konserthuset och restaurangen öppnar kl 17.30

Konsertens längd:
Ca 80 min

Arrangör:
Gävle Konserthus

Mat & Dryck
Ingen á la carte-servering denna konsert. Caféet

kommer att vara öppet

Boka bord

Tele: 026-17 29 40

E-post: restaurangen@gavlekonserthus.se

(mailto:restaurangen@gavlekonserthus.se)
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