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JAKOB NORGREN JAZZ ORCHESTRA &
JONAS KULLHAMMAR
 

Jakob Norgren Jazz Orchestra spelar nutida storbandsjazz

som är komponerad och arrangerad av Jakob Norgren.

Denna kväll medverkar dessutom Jonas Kullhammar som

solist på tenorsaxofon. 

Big Band Splash, som i stor sett är samma orkester som JNJO, har
varit återkommande gäster på Fasching under de senaste tolv
åren. Eftersom BBS med tiden har utvecklats till en soul/R&B-
orkester så valde Jakob att introducera namnet JNJO i samband
med att albumet Pathfinding släpptes 2015 för att markera att det
här handlar om nutida jazz som tar ut svängarna. Under konserten
på Fasching spelar storbandet såväl låtar från detta album som
helt nyskrivet material. 

 

 - An outstanding album, with top-notch modern big band writing
from leader and baritone saxophonist Jakob Norgren and superior
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performances from his Jazz Orchestra.” (Don Lerman, Cadence
Magazine)

 

 - Simply put, 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. (Budd Kopman, All About Jazz)
 

I kväll blir det dessutom smygrelease av orkesterns femte album,
Big Band Splash, Volume 5, som släpps i september.

Jonas Kullhammar - tenorsax
Jens Filipsson – altsax, flöjt
Lina Lövstrand – altsax, flöjt
Kai Sundquist – tenorsax, klarinett
Christian Herluf Pedersen – tenorsax, klarinett
Jakob Norgren – barytonsax, kontra-altklarinett
Fredrik Oscarsson – trumpet, flygelhorn 
Jonne Bentlöv – trumpet, flygelhorn
David Ljunggren – trumpet, flygelhorn 
Oscar Lindblom – trumpet, flygelhorn
Mats Äleklint – trombon, euphonium 
Michael Rörby - trombon 
Johan Åström - trombon
Klas Eriksson – bastrombon/sousafon
Mathias Lundquist - piano
Lars Ekman - bas
Isak Andersson - trummor
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