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TWO FESTIVALS. 
ONE YEAR OF CELEBRATION. 
25–29.10 2017 & 24–28.10 2018

UMEÅ JAZZFESTIVAL 
GOES 50 – ETT ÅR AV 
FIRANDE!
Sedan starten 1968 är Umeå Jazzfestival en av stadens musikaliska 
höjdpunkter, med ett anseende som en av Skandinaviens äldsta och mest 
respekterade festivaler. Umeå har med sin goda mylla närt framväxten  
av en vital klubbscen med flaggskeppet Umeå JazzStudio – en av  
landets ledande livejazzscener sedan 1977.

Vi firar Jazzfestivalens 50-årsjubileum två gånger med ett år av firande. 2018  
fyller Jazzfestivalen 50 år och i år arrangeras den 50:e festivalen. Vi står med 
andra ord inför ett jubileumsår som sträcker sig ända fram till nästa års festival. I år 
manifesteras detta med unika 50th Edition Jazz Orchestra, som intar Idunscenen 
under lördags eftermiddagen och repriseras på söndagskvällen i JazzStudion!  
Här exponeras några av Umeås improvisationsmusiker som alla tagit stora intryck  
av vår stads jazzmusikaliska arv men som också skrivit sin egen historia och lagt  
till sina unika kvaliteter.

Bland årets övriga programpunkter märks Norrbotten Big Band & Django 
Bates hyllning till en annan 50-årsjubilar; Beatlesplattan St. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band. Andra spännande programinslag: beställningsverk av Lina Nyberg 
för NorrlandsOperans Symfoniorkester, schweiziska sverigedebutanterna 
Christoph Irniger Pilgrim, saxofonisten Anna Högberg Attack!, den nye 
amerikanske trumpetstjärnan Ambrose Akinmusier Quartet, supertrion Paolo 
Fresu/Omar Sosa/Trilok Gurtu, samt mellanösterninfluenser genom Natacha 
Atlas och Yemen Blues. Vi uppmärksammar även Finland 100 år genom flera 
gästspel som Anni Elifs Södergrantolkningar och lokala Horseface, dessutom 
trio Phronesis som gjort kometkarriär runt om i världen. Festen kröns sent på 
lördagskvällen av MF Robots åtta musiker starka explosiva soul, funk, and beyond.

Så boka plats på denna attraktiva festival som omfattar både tillgänglig, 
utmanande och konstnärlig jazz- och improviserad musik. Läs mer på vår hemsida: 
www.umeajazzfestival.se  

Hjärtligt välkomna in i Jazzvärmen!
Lennart Strömbäck/konstnärlig ledare
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1968
Dexter Gordon

Lars Lystedt Quintet

1972
Charles Mingus 

Quintet
Dave Brubeck Quintet

1982
Ella Fitzgerald  

med trio
Clark Terry/Chris 

Woods

1986
BB King

Eje Thelin  
Project

1996
Michael Brecker 

Group
Tomasz Stanko

2000
Khmer/Nils  

Petter Molvær
Jobim  

Morelenbaum 
Quintet

2010
Gretchen Parlato
Kurt Rosenwinkel 

2013
Lyöstraini

Bobo  
Stenson Trio

1976
Muddy Waters  

Blues Band
McCoy Tyner sextet

1979
Art Blakey & the 
Jazz Messengers
Freddie Hubbard 

Quintet

1990
Ornette Coleman 

Prime Time
Leny Andrade trio

1993
John McLaughlin´s 

The Free Spirit
Anouar Brahem

2004
Al Jarreau

Susie Ibarra 
Trio

2007
Marilyn Mazur´s 

Animal Picnic
Gino Vannelli

2016
Mats / Morgan Band 

Tineke Postma

1977
Woody Herman
Dakota Stanton 

Quartet

1980
Sonny Rollins Quartet

Albert King Blues Band

1991
Betty Carter and trio

Toots Thielemans

1994
John Scofield Band

Greg Osby &  
Street Jazz

2005
Zap Mama

Paavo

2008
Guru´s Jazzmatazz 

feat. Solar
Wildbirds & 
Peacedrums

2017
Natacha Atlas
50th Edition 

Orchestra

1978
Thad Jones/ 
Mel Lewis

Ann-Kristin  
Hedmark

1981
Dizzy Gillespie
Cyndee Peters

1992
Nina Simone
Lester Bowie

1995
Art Ensemble of Chicago

Jeanette Lindström

2006
Wayne Shorter  

Quartet
Midaircondo

2009
Carla Bley & 

Norrbotten Big Band
Iro Haarla

1970
Lars Werner  

och hans vänner
Clark/Boland B B

1974
Count Basie &  
his orchestra 

 with Joe Turner
Rena Rama

1984
Elvin Jones  

Jazz Machine
Gals and Pals

1988
Dee Dee  

Bridgewater
Modern Jazz 

Quartet

1998
Lina Nyberg & John  

Taylor Project
Blacknuss Allstars

2002
Atomic
Viktoria  
Tolstoy

2012
Kenny Garrett Quintet

Monica Dominique

2015
Bassekou Kouyate  

& Ngoni Ba
Linda Kallerdahl

1969
Slide Hampton

Berndt Egerbladh

1973
Duke Ellington  

and his orchestra
Odetta

1983
Chick Corea

Barrett Sisters

1997
Allan Holdsworth 

Group
Dianne Reeves

2001
Jim Hall Quartet
Dave Douglas 

Witness

2011
Bengt Hallberg & 

Karin Krog
Regina Carter

2014
Charles Lloyd  

Quartet
Kaja Draksler

1971
 Sun Ra & his  
Solar Arkestra

Monica Zetterlund

1975
Sarah Vaughan & Trio

Lars Gullin sextett

1985
Miles Davis 

 Band
Umeå Big  

Band

1989
Naked City
Cassandra  

Wilson and trio

1999
Dave Holland Quintet

Aaly Trio

2003
Joe Zawinul 
Syndicate

Sidsel Endresen 
Group1987

Geri Allen Octet
Steve Lacy Sextett



INFO

IDUN, UFH
15:00  50th Edition Jazz Orchestra
19:00  Paolo Fresu/Omar Sosa/  
 Trilok Gurtu (IT/CU/IN)
23:00  MF Robots (UK)

STUDIOJAZZ, UFH
13:00  Sinikka Langeland (SF/NO)
17:00  Pixel (NO)
21:00  Phronesis (UK/DK/SE)
24:00  Yemen Blues (ISR/USA)

ÄPPLET, UFH
20:30–21:15 
 Lars Enmarks Stora Styrka  
 & Sliding Hammers
21:30 & 22:45  
 Lars Enmarks Stora Styrka

FREJA JAZZCORNER, UFH
14:00 Lennart Ljungkvist E O
16:00 Framnäs jazzlinje
18:00 Midgårds lärarband
20:00 Lasse Lystedt band
22:00 Sebastians Kompisar
24:00 Rikard From

STUDIOJAZZ, UFH
19:00 50th Edition Jazz Orchestra

29
SUN

OCTOBER

INFO PROGRAM 25–29.10

BLACK BOX, NO! 
19:00 Midgårds JazzOpen

KONSERTSALEN, NO!
19:00 Lina Nyberg möter  
 NorrlandsOperans  
 symfoniorkester

STUDIOJAZZ, UFH
20:30 Christoph Irniger  
 Pilgrim (CH)
  
STUDIOJAZZ, UFH
20:30 Ambrose Akinmusire  
 Quartet (US)  
23:00 Trondheim Jazz Orchestra  
 & Espen Berg (NO)

IDUN, UFH
19:00 Django Bates & Norrbotten  
 Big Band Saluting Sgt.  
 Pepper’s Lonely Hearts Club  
 Band (SE/UK) 

JAZZLABBET, UFH
20:00  Anna Högberg Attack! 
22:00  Jari Haapalainen trio

FREJA SWINGCORNER, UFH
18:00 Birgit Lindberg kvartett
20:00 Leif Larsson kvintett  
 med Ulf Adåker
22:00 Staffan Öberg Nonet
24:00 Black Island Stompers
 
ÄPPLET, UFH
20:30  Natacha Atlas (EG/BE/UK)
23:00  Loney Dear

BLACK BOX, NO!
13:00 och 14:15  
 Barnens Jazzfestival:  
 Jag har ett hav inom mig

JAZZLABBET, UFH
16:00 Duo Naranjo-Weurlander  
 (SF/NO)
18:30 Anni Elif: Edith (SF)
22:00 Tribute to Carla Bley:  
 M Risberg & F Ljungkvist

SOUNDGARDEN, UFH
14:15 Bottenhavet
17:15 David Åhlén
20:15 Horseface
23:15  Terese Lien Evenstad  
 Quartet (NO/SE/ISL)

26

27
28

25
THUR

FRI

SAT

WED

OCTOBER

OCTOBER

OCTOBER

OCTOBER

FESTIVALENS 
HUVUDSCENER
NORRLANDSOPERAN (NO!)  
OCH UMEÅ FOLKETS HUS (UFH)

JAZZ PÅ STAN
Jazzmusik spelas på några utvalda platser 
i Umeå under festivalveckan. Planeringen 
avslutas veckorna inpå festivalen – därför  
hittar du den senaste informationen på  
www.umeajazzfestival.se



INFOINFO

BILJETTER,  
JAZZPASS & PRISER

JAZZ 
PASS

JAZZ 
PASS

JAZZ 
PASS

JAZZ 
PASS

PREMIUM

2-DAGAR

FREDAG

LÖRDAG

BILJETTER / FÖRKÖP
TICKETS / PREPAID 
TICKETS

NORRLANDSOPERAN
Biljettkassans 
öppettider 
Mån–fre kl 8–18.

Lör 28.10 öppet 50 min. 
innan föreställningarna 
på Barnens Jazzfestival.

NorrlandsOperan
Operaplan 5
090 15 43 00
umeajazzfestival.se 

BILJETTFÖRSÄLJNING
BILJETTCENTRUM, 
UFH (Ombud)

Öppettider under 
festivalveckan:

Mån 23.10: 12–17
Tis 24.10: STÄNGT
Ons 25.10: STÄNGT
Tor 26.10: 12–18
Fre 27.10: 12–00
Lör 28.10: 12–00
Sön 29.10 säljs kvar-
varande biljetter vid 
entrén, StudioJazz.

Umeå Folkets Hus
Vasaplan
090 13 31 80
biljettcentrum.se

Nyhet – Jazzpass Premium!
Nytt för i år är vårt Jazzpass Premium. Med det får du entré till  
Umeå Folkets Hus fredag och lördag inklusive tilläggsbiljetter  
med numrerad sittplats till konserterna i Idunteatern. 

Nu kan du alltså välja mellan fyra olika Jazzpass för fredag  
och lördag på Umeå Folkets Hus. Till några av konserterna på 
onsdag–söndag säljs enbart enskilda konsertbiljetter – dessa akter 
ingår inte i jazz passen (se inforutan på höger sida).

Valbar tilläggsbiljett som endast gäller  
tillsammans med giltigt Jazzpass
I samband med köp av Jazzpass erbjuds att köpa en tilläggsbiljett 
för dig som vill ha en speciell sittplats under konserter i Idunteatern. 
Tillägget kostar 60 kr per plats och kan endast köpas i samband 
med att du köper ett Jazzpass (i Jazzpass Premium ingår sitt  - 
platser i Idunteatern).

OBS! 18-års åldersgräns gäller på Umeå Folket Hus scener. 
Besökare under 18 år är välkomna i förälders eller målsmans 
sällskap och tillsyn. Kontakta monika.kichau@norrlandsoperan.se 
för mer info.

Jazzpass Premium: 950 kr
Entré fredag och lördag till Umeå 
Folkets Hus inklusive tilläggsbiljetter 
med numrerad sittplats till  
konserterna i Idunteatern.

Jazzpass fredag + lördag: 850 kr
Entré fredag och lördag till Umeå 
Folkets Hus exklusive tilläggsbiljetter 
med numrerad sittplats  
till konserterna i Idunteatern.
Student / Ungdom t.o.m. 19 år / 
Medlem i Umeå Jazzförening: 700 kr 

Jazzpass fredag: 550 kr
Entré fredag till Umeå Folkets Hus 
exklusive tilläggsbiljetter med numrerad 
sittplats till konserterna i Idunteatern.
Student / Ungdom t.o.m. 19 år / 
Medlem i Umeå Jazzförening: 450 kr 

Jazzpass lördag: 650 kr
Entré lördag till Umeå Folkets Hus 
exklusive tilläggsbiljetter med numrerad 
sittplats till konserterna i Idunteatern.
Student / Ungdom t.o.m. 19 år / 
Medlem i Umeå Jazzförening: 550 kr 

Konserter som INTE ingår  
i jazzpassen

Onsdag 25 okt kl 19:00 Black Box, NO! 
Midgårds JazzOpen – 60 kr för garanterad plats

Torsdag 26 okt kl 20:30 StudioJazz, UFH
Christoph Irniger Pilgrim
Ord pris 180 kr, Student 140 kr,  
Medlem Umeå Jazzförening 140 kr

Torsdag 26 okt kl 19:00, Konsertsalen, NO! 
Terrestrial – Lina Nyberg & NorrlandsOperans 
Symfoniorkester
Ord pris 270 kr, Student 160 kr, Barn & ungdom 
t.o.m. 19 år 60 kr, Pensionär 200 kr,  
Medlem Umeå Jazzförening 180 kr

Lördag 28 okt kl 13:00 & kl 14:15,  
Black Box, NO!
Barnens jazzfestival: Jag har ett hav inom mig
Ord pris 80 kr, Barn & ungdom t.o.m. 19 år 60 kr

Söndag 29 okt kl 19:00, StudioJazz, UFH 
50th Edition Orchestra
Ord pris 180 kr, Student 140 kr,  
Medlem Umeå Jazzförening 140 kr



INFO

FESTIVALENS SCENER
BLACK BOX, 
NORRLANDSOPERAN (NO!)
Denna scen på NorrlandsOperan gästas 
av två akter under festival dagarna. På 
onsdagkvällen av Midgårdsskolans unga 
musikstudenter. Och på lördag är det 
barnens tur att ta del av jazzens  
värld tillsammans med Sarah Riedel  
i musikföreställningen Jag har ett hav 
inom mig. (Separata biljetter säljs  
i NorrlandsOperans biljettkassa)

KONSERTSALEN, 
NORRLANDSOPERAN (NO!)
I Konsertsalen på NorrlandsOperan 
spelas på torsdagskvällen kl. 19 det 
nyskrivna beställningsverket Terrestrial 
av Lina Nyberg. (Separata biljetter säljs  
i NorrlandsOperans biljettkassa)

FREJA SWING- & JAZZCORNER, 
UMEÅ FOLKETS HUS (UFH) 
En trappa upp i Freja serveras både 
jazz och dryck. Här spelar Umeås egna 
grupper och gästande konstellationer.

IDUNTEATERN, UFH 
På festivalens största scen spelar 
internationella artister; såväl legender 
som de som är på väg att lämna djupa 
avtryck i jazzvärlden.

JAZZLABBET, UFH 
I vår forskarsal får publiken uppleva 
musikaliska experiment, historiska 
återblickar, laddade möten och  
hisnande ögonblick där magi uppstår. 

STUDIOJAZZ, UFH 
Umeås klassiska jazzklubb för tidlös 
improvisationsmusik – utan tvekan ett 
kvalitetsbygge!

SOUNDGARDEN, UFH 
Två trappor upp i Umeås Folkets Hus 
ligger Soundgarden – en intim och 
exklusiv scen med musiker som aldrig 
upphör att överraska.

ÄPPLET, UFH 
Under festivalen antar Äpplet två 
skepnader; Fredagskvällens scen 
bjuder på såväl suggestiva, rytmiska 
ljudlandskap som experimentell, drömlik 
singer/songwritertradition.

Lördagskvällen – musik för dig som 
vill lyssna, dansa och kanske äta en 
middag i goda vänners lag. Här svänger 
storband med jazz, gung och bravur.

WED

25
BLACK BOX, NO!  
Onsdag 25.10
19:00

MIDGÅRDS JAZZFEST
Olika grupper från 
Midgårdsskolans kultur-  
och mediagymnasium

MIDGÅRDS JAZZOPEN
Umeås jazzmiljö har under årtionden varit en grogrund 
för nya generationer jazz- och improvisationsmusiker, 
flera av dessa idag ledande internationella namn. 
Stor roll i denna utveckling har Umeå musikskola och 
Midgårdsskolan med dess lärare. Vi inleder den 50:e 
jazzfestivalen med Midgårdsskolans unga musikanter 
som intar NorrlandsOperans scen. Med stort kunnande 
och sprudlande entusiasm ger de oss en mångfald av 
uttryck som alla inger respekt. Elfte året på raken möter 
vi morgondagens artister och framtidens jazzmusik.  
Och som vanligt: festligt och fullsatt.

Bokad platsbiljett rekommenderas!



THUR

26
KONSERTSALEN, NO!  
Torsdag 26.10
19:00

LINA NYBERG BAND MÖTER 
NORRLANDSOPERANS 
SYMFONIORKESTER
Dirigenten Anna-Maria Helsing leder NorrlandsOperans 
Symfoniorkester när vi firar vår femtionde Jazzfestival  
med uruppförandet av jazzdrottningen Lina Nybergs 
beställningsverk. Terrestrial heter den stora finalen  
på Linas ambitiösa albumtrilogi med fokus på jorden  
och elementen. Musiken och texterna är uppbyggda runt  
teman av återfödelse och död, jordklotet, gravitationen  
och glädjen i kreativiteten. 

Välrenommerade Lina Nyberg har belönats med både  
en Grammis och Sveriges Radios Jazzkatten. Förra året  
fick hon Kungliga Musikaliska Akademiens Jazzpris. 
Dessutom var hon 2011 hedersgäst på Umeå Jazzfestival.

Lina Nyberg röst och 
komposition, Cecilia 
Persson piano,  
Josef Kallerdahl bas,  
David Stackenäs  
gitarr, Peter Danemo 
trummor,  Anna-Maria 
Helsing dirigent, 
NorrlandsOperans 
Symfoniorkester

Christoph Irniger 
tenorsaxofon, Stefan 
Aeby piano, Dave Gisler 
gitarr, Raffaele Bossard 
bas, Michi Stulz trummor

THUR

26

STUDIOJAZZ, UFH  
Torsdag 26.10
20:30

CHRISTOPH IRNIGER 
PILGRIM
Det är inte så ofta vi möter jazzmusiker från 
Schweiz på jazzfestivalen. Senast var det 
sångerskan Susanne Abbuehl 2006. Kvartetten 
Pilgrim från Zürich imponerar stort och erövrar 
lyssnare i land efter land med sin musik. Ett 
av den unga europeiska jazzens mest up and 
coming band, som spelar vital och variationsrik 
improvisationsmusik: het och intensiv, målande 
och vacker. Mycket kretsar förstås kring kapell-
mästaren och saxofonisten Christoph Irniger 
men musiken lämnar rikligt med utrymme för 
de övriga musikernas uttrycksfullhet. Bästa 
förlyssningen: senaste plattan Big Wheel Live. 



AMBROSE 
AKINMUSIRE 
QUARTET
Varje generation söker efter en 
stjärna att beundra och navigera 
efter, som Louis Armstrong, Miles 
Davies eller Don Cherry. För några 
år sedan upptäcktes den senaste: 
trumpetaren Ambrose Akinmusire 
släppte albumet When The Heart 
Emerges Glistening 2011 – och så 
var en stjärna född.

Det gnistrade om hans trumpet 
och hans myllrande kompositioner 
och lyssnarna föll pladask. Idag 
har han vunnit alla prestigefyllda 
jazzpriser, prytt massor av 
magasinsomslag. Och skapat 
vidunderlig musik.

Akinmusire (uttalas: ah-kin-
MOO-sir-ee) upptäcktes redan 
på high school i Orlando av 
saxofonisten Steve Coleman, som 
prompt plockade med sig den unge 
trumpetaren på sin Europaturné.

Nu kommer han med sin trumpet 
och kvartett till Umeå och Studio- 
Jazz för att ta jazzen till en ny nivå.

Ambrose Akinmusire 
trumpet, Walter Smith III  
saxofon, Sam Harris piano, 
Harish Raghavan bas, 
Justin Brown trummor

FRI

27
STUDIOJAZZ, UFH  
Fredag 27.10
20:30

TRONDHEIM JAZZ ORCHESTRA  
OCH ESPEN BERG
Pianisten Espen Berg kallar sig själv systematiker men 
hans sylvassa gehör motsäger detta faktum; han är också 
en fantastiskt spontan musiker och kompositör. Han gjorde 
nyligen stor succé i Japan med sin trio och har tidigare 
nått framgång med saxofonisten Marius Neset (norska 
spellemannprisenvinnare 2014). 

Samarbetet med Trondheim Jazz Orchestra har skapat 
grunden till hans nya epos MAETRIX. Med beröringspunkter 
i Matrixfilmerna fångas här den svindlande spänningen 
lager på lager, melodiken förpixlas och sammanvävs med 
detaljerad harmonik. Andlöst!

Denna konsert inleder också ett 3-årigt samarbete mellan 
Umeå Jazzfestival, Nasjonal Jazzscene Oslo, Dokkhuset 
Scene Trondheim och Trondheim Jazz Orchestra – en 
av Skandinaviens ledande konstnärliga flaggskepp på 
storbandsområdet!

Kirsti Huke röst, Ola Kvernberg fiol, 
Marianne B. Lie cello, Sissel Vera 
Pettersen altsaxofon, Hanna Paulsberg  
tenorsaxofon, Eirik Hegdal saxofon 
och klarinett, Hayden Powell trumpet, 
Hildegunn Øiseth trumpet, Daniel 
Herskedal tuba, Espen Berg piano, 
Mattias Ståhl vibrafon, Ole Morten 
Vågan bas, Tomas Järmyr trummor, 
Hans Hulbækmo trummor,  
Tor Breivik ljuddesign

FRI

27
STUDIOJAZZ, UFH  
Fredag 27.10
23:00



NORRBOTTEN BIG BAND & DJANGO BATES 
SALUTES SGT. PEPPER
Django Bates fyllde sju år några månader efter att ett av musikhistoriens 
mest ikoniska och mytomspunna album släpptes: The Beatles Sgt. 
Pepper´s Lonely Hearts Club Band.

Just i år har det gått 50 år sedan albumet, som rankats som tidernas 
bästa rockalbum av Rolling Stone Magazine, lanserades; ett album som 
fått priser för skivomslaget och analyserats i detalj av hermeneutiker. 
Analys av låttexterna lyfter fram att det handlar om en förlorad oskuld 
och faran av att frossa i illusioner.

I just ett sådant Storbritannien växte Django Bates upp. En epok där 
drottningens globala imperium löstes upp i intet och britternas självbild 
skakades i grunden.

Django Bates är en lysande kompositör och musiker som hoppar 
mellan piano, keyboards och tenorhorn – och har en förkärlek för 
storskaliga kompositioner. Med fenomenala Norrbotten Big Band 
har Django Bates exakt den sättning han behöver för att skapa nya 
tolkningar av A Day In the Life, Lucy In the Sky with Diamonds, Fixing 
A Hole, With a Little Help from My Friends och de andra tidlösa 
klassikerna. Det kan bli precis hur bra som helst.

Norrbotten Big Band & 
Django Bates, keyboard 
och röst, Peter Bruun, 
trummor och röst, Martin 
Dahl, röst och gitarr, 
Jonas Westergaard, 
elbas och röst, Stuart 
Hall, gitarr, violin m fl 
stråkinstrument

FRI

27
IDUN, UFH  
Fredag 27.10
19:00



ANNA HÖGBERG 
ATTACK!
Den råa och ofta suggestiva 
musiken tar avstamp i låtar skrivna 
av saxofonisten och bandledaren 
Anna Högberg. Hon har utsetts 
till SR P2:s Jazzkatten samt årets 
nykomling 2013 och kan höras  
i Fire! Orchestra, m.m. 

Här möter vi en ny generation 
starka musiker som attackerar 
de givna gränserna, som bejakar 
uttryck, attityd och skaparfrihet. 
Musiken är både massiv och skör, 
har kollektiv klang, puls och är full 
av fantastiska melodier. I Annas 
kompositioner får alla stor plats  
att blomma ut. I februari 2016 
släppte bandet sitt debutalbum  
som har hyllats både i Sverige  
och internationellt. Kort sagt en 
festivalhöjdare!

FRI

27
JAZZLABBET, UFH 
Fredag 27.10
22:00

Jari Haapalainen 
trummor, Daniel Bingert 
bas, Per ”Texas” 
Johansson saxofon

JAZZLABBET, UFH 
Fredag 27.10
20:00

Anna Högberg saxofon, 
och komposition,  
Elin Larsson saxofon, 
Malin Wättring saxofon, 
Lisa Ullén piano,  
Elsa Bergman bas,  
Anna Lund trummor

FRI

27

JARI HAAPALAINEN 
TRIO
Jari Haapalainen trio, eller JH3, 
låter som som en blandning av 
Cream och Captain Beefheart.  
Fast oftast i dubbel hastighet. 
Det är korta stycken med intensiv 
speed och en komprimerad 
kalabalik. En sorts punk-haiku.

Jari, som producerat mängder 
med artister som t.ex. Frida 
Hyvönen och Ed Harcourt,  
spelar här trummor, Daniel  
Bingert bas och eminente Per 
”Texas” Johansson saxofon.  
Inga ackordsinstrument, således.

Men oj så det svänger, kvider, 
schreechas och bultar.



Natacha Atlas röst, 
Alcyona Mick piano, Andy 
Hamill kontrabas, Samy 
Bishai violin och viola, 
Hayden Powell trumpet

FRI

27
ÄPPLET, UFH  
Fredag 27.10
20:30

NATACHA ATLAS
Ta klubbmusik, lägg till suggestiva arabiska melodislingor 
och blanda in jazzens rytmik. Då träder en bild av Natacha 
Atlas fram; artisten som både utmanar sig själv och 
traditionerna med sin sinnliga syntes av västerlandets  
och mellanösterns musik.

Likt en vidsträckt öken som ständigt förändras har 
sångerskan Natacha Atlas allt sedan genombrottet tagit 
sin musik vidare: ibland sugande intensiv, ofta rytmisk 
kramande och gungande. Det är som att i en och samma  
låt förflyttas från ett beduintält till någon av Londons  
hippa klubbar.

Natacha tycks heller inte väja för något. Hon har skapat 
musik för så aparta fenomen som filmen Sex and the City, 
pc-spelet Grand Theft Auto och Peter Gabriels Big Blue Ball. 
Tio egna album har det blivit hittills, det senaste med  
tydlig jazzanstrykning. 



FRI SAT

27 28
ÄPPLET, UFH  
Fredag 27.10
23:00

BLACK BOX, NO  
Lördag 28.10
13:00 och 14.15 
Separat biljett

FÖR BARN 
OCH UNGA 
VUXNA

Loney Dear röst och 
keyboard, Per ”Texas” 
Johansson saxofon 
och klarinett, David 
Lundvall bas, Ola 
Hultgren trummor, Jennie 
Abrahamsson röst,
Klas-Henrik Hörngren 
keyboard

Sarah Riedel röst, 
Thomas Backman 
saxofon, Anna Lund 
trummor, Johan Graden 
keyboard, Lisa Rydberg 
fiol, Viktor Skokic bas

LONEY DEAR/EMIL SVANÄNGEN
Välkommen åter hälsar vi Loney Dear – Emil Svanängens alter ego  
– som fascinerar med sin vidunderligt storslagna och jazziga popmusik.

Han har en sammetsröst som både kan gå upp i svävande falsett 
och isande vrål. Allt till en hisnande djup ljudbild som andas om inte 
katedraler så åtminstone kyrkor. Lyssna bara på hans cover av Nazareths 
Love Hurts en sorts kyrkomusik med viktlös rymd och svart avgrund. 
Eller hans egna December Lilies.

Emil har tagit den långa vägen till genombrottet. De första tre albumen 
spelade han in i föräldrarnas villakällare i Jönköping, sålde dem via sin 
hemsida och på sina uppträdanden. Albumen spreds ryktesvägen; idag 
är han internationellt hyllad och signad på Peter Gabriels bolag Real 
World Records.

Fredagkväll förvandlar han Äpplet till – ja vad månne då?

JAG HAR ETT HAV INOM MIG – SARAH 
RIEDEL SJUNGER BARBRO LINDGREN
Jag har ett hav inom mig – är en musikföre ställning för barn (och 
vuxna med för den delen) där sångerskan, kompositören och arran-
gören Sarah Riedel sjunger ny musik med texter av Barbro Lindgren. 
Med sig på scen har hon några av Sveriges främsta yngre musiker 
– Thomas Backman sax, Anna Lund trummor, Jan Graden keyboard, 
Lisa Rydberg fiol och Viktor Skokic bas. Det blir en fantasifull konsert 
fylld av såväl varm lekfullhet som bråddjupa funderingar om döden 
och livets gåtfullhet. Den nya musiken har skrivits av Sarah, Nils, 
Viktor samt Georg Riedel. Barbro Lindgren är en av Sveriges mest 
nyskapande och mångfacetterade författare med verk för barn  
och unga i alla åldrar. 2014 tilldelades Riedel ALMA-priset. Vid före-
ställningens premiär i Skärholmen skrev DN:s recensent:  
”Med ovillkorlig lyhördhet för texten” 

I samband med Umeå Jazzfestival får även länets unga lyssnare 
möjlighet att uppleva jazz- och improvisationsmusik. Turnén avslutas 
med två konserter på NorrlandsOperan.



50TH EDITION ORCHESTRA
Umeås jazzmusikliv har en unik historia som sträcker sig 
långt mer än ett halvt sekel bakåt i tiden. På många sätt kan 
dess moderna berättelse sägas inledas under 1960-talet 
då såväl grupper som enskilda musiker vann erkännande 
långt utanför landets gränser. Kronan på verket blev Umeå 
Jazzfestival som startade 1968.

Vi inleder nu vårt årslånga jubileumsfirande med 
50th Edition Jazz Orchestra som intar Idunscenen under 
lördagseftermiddagen. Här exponeras några av vår tids 
improvisationsmusiker som alla tagit stora intryck av vår 
stads jazzmusikaliska arv men som också skrivit sin egen 
historia och lagt till sina unika kvaliteter.

Konsertens innehåll baseras på musik skapad av stadens 
musiker, vidare av legendariska musiker som passerat revy 
på festivalen och på dokumentation av både bilder och 
inspelningar. Namn som Berndt Egerbladh, Eskil Columbus, 
Lars Lystedt, Thor Egerbladh, Umeå Big Band, Sten Öberg 
och Lars-Göran Ulander lär figurera tillsammans med 
tongivande artister ur nya generationer musiker.

Ensemblen leds av saxofonisten och umeåsonen Jonas 
Knutsson och husbandet är till stora delar rekryterade från 
förra årets succésatsning: slagverkaren Mikael Emsings 
Trash Orchestra. Jonas får här fria tyglar att kreera detta 
jubileumsprojekt som omsluter allt från solos, duos och 
smågrupper till storbandsformat. Vi möter förnämliga 
musiker från vitt skilda generationer, musiktraditioner och 
uttryck: ambienta klanger, distinkta rytmer, kärnfulla teman 
och loopade ljudspår och klassiskt jazzsväng. Missa inte 
denna konsert – ett verkligt festivalfyrverkeri!

SAT

28
IDUN, UFH  
Lördag 28.10
15:00

Jonas Knutsson 
saxofon, orkester-
ledare, Mats Gustafs-
son saxofon, Mikael 
Emsing slag verk, 
Lisa Lestander röst 
och flygelhorn, 
Per Mikaelsson 
trummor, Mattias 
Eklund elektronik, 
Staffan Öberg bary-
tonsaxofon, Sten 
Öberg trummor, 
Birgit Lindberg piano, 
Joakim Simonsson 
piano/keyboard, 
Andreas Estensen 
loopar, video och 
elektronik, Peter 
Holmqvist gitarr, 
Rickard Jokela bas 
med flera gäster



SAT

28
IDUN, UFH  
Lördag 28.10
19:00

Omar Sosa piano, 
Trilok Gurtu slagverk,  
Paolo Fresu trumpet

OMAR SOSA/ 
TRILOK GURTU/ 
PAOLO FRESU
Deras musik är sinnliga, sensuella 
toner och harmonier som smeker 
mjukt, ja nästan ömt. 

Omar Sosa är kubansk pianist, 
Paolo Fresu italiensk trumpetare 
och Trilok Gurtu indisk slagverkare. 
Då är det inte så konstigt att deras 
musik är en vacker blandning av 
afrokubanska- och västindiska 
rytmer, marockanska stämningar 
och hip-hopattityd med stänk av 
ayurveda.

De tre tillhör de mest talang fulla 
och äventyr liga livemusikerna inom 
jazzen. Tillsammans skapar de en 
bedrägligt enkel och kontemplativ 
musik för den stressade nutids-
människan; en sorts lyrisk spindel-
väv som visar vägen mot en 
lösning av livspusslet. På sin resa 
i musikens värld kommer de nu 
till Idun för att fortsätta rita sin 
musikaliska karta.



SAT

28
IDUN, UFH  
Lördag 28.10
23:00

Dawn Joseph, röst, 
Jan Kincaid trummor, 
band tba: saxofon, 
trumpet, trombon, 
keyboard, bas,  
backup singer 

MF ROBOTS
Hur firar man bättre Jazz festivalens 50:e upplaga än med 
dans till klubbmusik? Och vilka är bättre lämpade att skapa 
feta grooves, funkiga explosioner och sensibla ballader än 
det engelska åtta musiker starka MF Robots! 

Egentligen är det en duo som står bakom bandnamnet: 
sångerskan Dawn Joseph samt trummisen och kom-
positören Jan Kincaid. De möttes i legendariska engelska 
acid jazzgruppen Brand New Heavies. Kanske minns ni 
även att Killinggänget lånade deras musik till humorserien 
Nilecity 105,6? I Brand New Heavies var Jan Kincaid en av 
grundarna och främste låtskrivare (med 16 top-40 singlar 
och 2 miljoner sålda album), medan Dawn Joseph anslöt till 
bandet i ett senare skede som firad vokalsolist. 

Om sin musikfilosofi säger Jan Kincaid: ”Vi lever idag 
i en värld av föränderlighet och flyktighet och vi hoppas 
kunna förmedla lite eskapism för själen – spännande och 
energifylld musik som både är här och nu och samtidigt 
håller måttet över tiden.”

MF Robots söker inspirationen från det klassiska arvet, 
såväl i låtskrivandet som i ljudproduktionen. Deras musik 
kombinerar element från olika epoker och stilar: soul, jazz, 
hard funk, electronica, acid jazz och pop. Dawn Joseph har 
också samarbetat med musiker som Rod Stewart, Michael 
Bublé och Phil Collins och har dessutom en karriär inom 
mode. I sanning en oslagbar partyfaktor! 



SAT

28
SAT

29
STUDIOJAZZ, UFH  
Lördag 28.10
17:00

Ellen Andrea Wang bas 
och röst, Jon Audun  
Baar trummor, Harald 
Lassen saxofon, Jonas 
Vemøy trumpet

28
STUDIOJAZZ, UFH  
Lördag 28.10
13:00

SAT

PIXEL 
Ett kärt återseende blir det då norska succégruppen Pixel återkommer. De imponerade vid 
framträdandet på 12 Points-festivalen under Kulturhuvudstadsåret 2014. Nu har de spelat 
tillsammans i sex år och få skandinaviska grupper har under så kort tid spelat för över 
200 utsålda hus i Europa! Även om man skapat en unik gruppkänsla, där alla bidrar med 
låtar, så kretsar mycket kring basisten och sångerskan Ellen Andrea Wang. Jämförelsen 
med amerikanska Esperanza Spalding är ofrånkomlig men Ellen Andrea ler överseende 
åt associationen: ”Vi är nästan jämnåriga och hon är en viktig förebild som framgångsrik 
kvinnlig jazzmusiker, det är kul att det gått så bra för henne.” 

Hon nämner även Ornette Coleman som en stor inspirationskälla. Pixels musik är svår  
att beskriva men mycket lätt att tycka om. Jazzmusik som möter indiepop med postpunkens 
frenetiska tryck och energi. Ellen Andrea fortsätter: ”Vi gillar att blanda och håller oss inte  
till någon speciell genre, även om vi alla är utbildade improvisationsmusiker.”

SINIKKA LANGELAND
Den till hälften finlandsbördiga norska sångerskan, 
kompositören och kantelespelaren Sinikka Lange-
land har låtit sig inspireras av Den halvfärdiga 
himlen, ett av poeten Tomas Tranströmers tidiga 
verk (1962). The half-finished heaven är också  
titeln på hennes kritikerrosade skiva på ECM  
som kom 2014. 

Musiken är skapad i samspråk och med ut   - 
gångs punkt i Tranströmers mytiska naturpoesi  
för saxofon, viola, slagverk och inte minst för 
kantele och röst. 

I Finlands nationalepos Kalevala skapar den  
store hjälten Väinämöinen den första kantelen  
– en sorts bordsharpa. Han tog helt sonika käk- 
benet från en gädda och strängade den med  
håret från en hingstman.

Tillsammans utmejslar dessa mästerliga musi-
kanter melodier, rytmer och klanger som handlar  
om skogen och morgondimman över myren, om 
ljusets kraft och om mörkrets skygga andeväsen 
som svävar bland tallarnas stammar. Det är vackert, 
hänförande och beundransvärt.  

Sinikka Langeland kantele och röst, Lars Anders Tomter 
viola, Trygve Seim sopran- och tenorsaxofon, Markku 
Ounaskari slagverk.  



SAT

28
STUDIOJAZZ, UFH  
Lördag 28.10
24:00

YEMEN BLUES
Deras musik är nästan overkligt karismatisk. 
Ravid Kahalani och hans band hämtar sin grund 
från de yemenitiska synagogornas liturgiska 
hymner, basarernas mässande  och traditionell 
arabisk folkmusik och blandar den med 
svängig, sprittlande ska-musik. 

För Yemen Blues vågar utmana traditionerna: 
de tillför jazz, funk, soul och till och med 
västafrikansk griot-tradition och låter 
allt samspela med de månghundraåriga 
traditionerna från den arabiska halvön. 
Resultatet låter som något ingen förut hört. 
De olika musikstilarna smälter samman på ett 
mästerligt sätt.

Tänk en långsam karavan på färd genom 
öknen som passerar prunkande oaser där tusen 
och en vibrationer från tuareger, nubier, gnawis 
och bambaras frodas med förfädernas rytmer. 
Nu ska de i midnattstimmen slå läger i studion.

Ravid Kahalani röst, 
slagverk och gimbri, 
Omer Avital röst, oud 
och bas, Avi Lebovich 
trombon, Itamar 
Borochov trumpet, Hadar 
Noiberg flöjt, Rony Iwryn 
slagverk, Itamar Doari 
slagverk, Hilla Epstain 
cello, Galia Hai viola

SAT

28

STUDIOJAZZ, UFH  
Lördag 28.10
21:00

PHRONESIS
Från pampiga storbandspassager till stillsamma floder av rofylld jazz. 
Dova mörker till upplysta horisonter. Komplexitet till lätthet. Tillsammans 
har Phronesis en nästan skrämmande närvaro i sitt kvalitativa samspel 
och känsla för dynamik och klang.

Trion betraktas av många som den mest innovativa och spännande 
pianotrion sedan E.S.T:s dagar. De tre opererar som en helgjuten enhet 
och glider från varsamma viskningar till våldsamma vrål. Deras musik är 
matematiskt uträknad perfektionism med fantastiska kombinationer av 
rytm och melodi.

Enkelt uttryckt, trion besitter en praktisk visdom som anspelar på 
deras namn: Phronesis är grekiska för just vishet.

Ivo Neame bas, Jasper 
Høiby piano, Anton Eger 
trummor



SAT

28

ÄPPLET, UFH  
Lördag 28.10
21:30 & 22:45

SAT

28

ÄPPLET, UFH  
Lördag 28.10
20:30

SLIDING HAMMERS  
& LARS ENMARKS STORA STYRKA
Namnet Sliding Hammers låter som något med nitbälten och mullrande 
elgitarrer – men det är jazz det handlar om. Jazz med sväng och bravur, 
signerad denna unika trombonduo – syskonen Karin och Mimmi 
Hammar. De är idag välkända musiker både nationellt och internationellt 
och har väckt ytterligare uppmärksamhet just för att de är systrar som 
spelar trombon i samma grupp. 

På Umeå Jazzfestival teamar systarna Hammar upp med Lars 
Enmarks Stora Styrka och tillsammans skapar de ett gruvligt groove. 

LARS ENMARKS STORA STYRKA 
Senare under kvällen, i set nummer två och tre, lotsar herr Enmark 
himself sitt storband i en hyllning till dansen, glädjen och det 
oförutsägbara. 

Anders Johnsson, Henrik Sjöberg, Alf Burstedt, Eva Henriksson, Bengt Ekevärn 
trumpet, Mikael Elofsson, Palle Legrell, Helena Karlsson, Anna Sjödin trombon, 
Thorbjörn Jacobsson, Jan Ahlqvist, Bengt Johansson, Staffan Ivarsson, Åke 
Sundberg saxofon, Bengt Ström piano, Anders Behndig gitarr, Mats Kyrö bas, 
Mats Ryberg banjo, Lars Enmark trummor, Marie Strand, Kia Irgens röst 

Karin Hammar trombon,  
Mimmi Hammar trombon 
och röst, Lars Enmarks  
Stora Styrka



SAT

28
JAZZLABBET, UFH  
Lördag 28.10
18:30

ANNI ELIF – EDITH
Till fots fick jag gå genom 
solsystemen, innan jag fann den 
första tråden av min röda dräkt. 

Så skriver Edith Södergran i 
diktsamlingen Rosenaltaret från 
1919. Sångerskan, cellisten och 
kompositören Anni Elif Egecioglu 
har gått genom många musikaliska 
och konstnärliga solsystem med 
sin färgrika stämma för att öppet 
kunna möta sitt ”gnistrande 
hjärta”. Hon är född och uppvuxen 
i Göteborg, med rötter i både 
Sverige och Turkiet, och har de 
senaste tio åren verkat som 
musiker med Finland som bas.

Texterna i Elifs musik är främst 
tagna från poeten Edith Södergrans 
banbrytande och modernistiska 
universum och kompletteras av 
tonsatta poem av Karin Boye. Anni 
Elifs tonspråk går hand i hand med 
de starka dikterna och tillsammans 
skapar de en intim och organisk 
värld som svävar i rymden mellan 
liv och död.

Anni Elif Egecioglu röst, synth och 
komposition, Joonas Kuusisto squire VI, 
effekt, monotron och akustisk basgitarr, 
Pauli Lyytinen saxofon, effekt, EWI, 
trummaskin och omnichord, Tuomas A. 
Turunen piano, synthar och harmonium

SAT

28
JAZZLABBET, UFH  
Lördag 28.10
16:00

Tania Naranjo piano, 
Minna Weurlander 
ackordeon

DUO NARANJO-WEURLANDER
Passion, vemod, virtuositet och hetsig glädje i en salig    
bland ning av hypnotiska rytmer och enastående samspel.  
Det är två musiker som mötts halvvägs för ett gränsöver-
skridande möte mellan Finland och Chile. Det handlar om 
Tango nuevo. 

Tania Naranjos och Minna Weur landers vägar korsades  
via deras gemensamma kärlek till just tangon. Tillsammans 
skapar de nu musik som har vingar och flödar över genrer.



2828
SOUNDGARDEN, UFH  
Lördag 28.10
14:15

SATSAT

BOTTENHAVET
Ett nytt band i Umeås mångfacetterade musik-
liv inleder dagen i SoundGarden: Bottenhavet. 
Deras musik är djupt rotad i synthar från åttio -
talets början och är både lågmäld och stor-
slagen. Enkla ackord, enkla melodier och enkla  
texter bildar tillsammans märkvärdig och 
svårmodig musik.

Medlemmarna i Bottenhavet har alla vitt 
skilda musikaliska bakgrunder. Från punkband, 
blåsorkester och synthkammare möts de i en 
långsam process där inget någonsin tillåts vara 
klart och där idoghet och omsorg blandas med 
ännu mera idoghet och omsorg. 

JAZZLABBET, UFH  
Lördag 28.10
22:00

Fredrik Ljungkvist  
saxofon och klarinett, 
Mattias Risberg piano 
och keyboard

Anders Öhberg röst och 
klaviatur, Elfrida Bergman 
röst och klaviatur, Erik 
Gunnarsson trummor

LJUNGKVIST & RISBERG
Pianisten, kompositören och arrangören Carla Bley är en av 
jazzens giganter. Förra året fyllde hon 80 år. På årets festival 
hyllas hon av två av Sveriges mest namnkunniga musiker inom 
jazz och improvisationsfältet: keyboardisten Mattias Risberg 
och saxo fonisten Fredrik Ljungkvist. Deras platta And Now the 
Queen – a tribute to Carla Bley släpptes i oktober 2016 och  
har fått fantastiska recensioner. Med stor lyhördhet fångar de  
Carla Bley’s trademark som kan sägas bestå av skönhet, 
skörhet, nyskapande och humor. Duoformatet ger dessutom  
de två musikerna stor frihet att vara sig själva. 

Fredrik Ljungkvist, som även är årets hedersgäst, har 
medverkat på nästan hundra jazzskivor och har tilldelats ett  
flertal priser och stipendier. Mattias Risberg är väl etab lerad 
som jazz/impro visations pianist bland annat med det egna 
bandet Ritualia.



Hanna Kangassalo röst, 
fiol och loops, Robert 
Tenevall keyboard, loops 
och bas, Ellen Dahlgren  
gitarr, Erik Selim 
Lundkvist trummor

SAT SAT

28 28
SOUNDGARDEN, UFH  
Lördag 28.10
17:15

SOUNDGARDEN, UFH  
Lördag 28.10
20:15

David Åhlén röst,  
el(baryton)gitarr,  
Jonas Nilsson kontrabas, 
Mikael Lindblad Ehnborg 
live-elektronik

DAVID ÅHLÉN
Indiepopens svar på Arvo Pärt! Ja, så har 
denne festivaldebutant skildrats av SVT:s 
kul tur nyheter. Nyligen beskrev Svenska 
Dagbladet honom som ”den svenska singer-
songwriterscenens bäst bevarade hemlighet”. 
Pastorssonen David Åhlén levererar en säregen 
hybrid av psalm och indie, framförd med en 
oefterhärmlig röst.

Davids musik är inspirerad av såväl Palestrina 
som My Bloody Valentine och Lina Sandell-
Berg. Hans kritikerrosade debutalbum We 
Sprout in Thy Soil gästades av en mängd olika 
uttryck som Uppsala domkyrkas gosskör, 
Mariam Wallentin (Wildbirds & Peacedrums) 
och Emil Svanängen (Loney Dear). I år är han 
aktuell med ett nytt soloalbum i samarbete  
med bland annat Nicolai Dunger, Sofia Jernberg  
och Svante Henryson. 

HORSEFACE
Ett av Umeås nationellt mest uppmärksammade band just 
nu heter Horseface. Och om sin musik har de sagt: ”Det 
låter som om Flying Lizards hade haft replokal på finska 
föreningen i Sundsvall.”

Deras musikaliska identitet är svårbestämd. De tar oss 
med in i ett musikaliskt universum som ibland förmedlar 
en skev drömvärld accentuerad av svävande dekorer och 
ibland är repetitiv och handfast. Och plötsligt sätter bandets 
elastiska sväng våra kroppar i rörelse. Loopar, syntar, 
trumbeats och gitarriff sammanvävs till en oemotståndlig 
popisch musik med många lager. Västafrika kan vara en 
källdestination – finska Österbotten en annan. Jääkausi, 
som betyder istid, är Horsefaces fullängdsdebut som  
utkom i våras. 

Hanna Kangassalos osentimentala sverigefinska 
signalerar såväl ironi som humor men har flera bottnar än så 
och ett släktskap med Björk är inte långt borta. På det hela 
taget en bildrik retromusik som tar oss mot framtiden. 



SUN

29

STUDIOJAZZ , UFH  
Söndag 29.10
19:00

Jonas Knutsson saxofon, 
orkester ledare, Mats 
Gustafs son saxofon, 
Mikael Emsing  slag-
verk, Lisa Lestander 
röst och flygelhorn, Per 
Mikaelsson trummor, 
Mattias Eklund elektronik, 
Staffan Öberg bary ton-
saxofon, Sten Öberg 
trummor, Birgit Lindberg 
piano, Joakim Simonsson 
piano/keyboard, Andreas 
Estensen loopar, video och 
elektronik, Peter Holmqvist 
gitarr, Rickard Jokela bas 
med flera gäster

50TH EDITION ORCHESTRA
Konsertens innehåll baseras på musik skapad av stadens 
musiker, vidare av legendariska musiker som passerat revy 
på festivalen och på dokumentation av både bilder och 
inspelningar. Namn som Berndt Egerbladh, Lars Lystedt, 
Thor Egerbladh, Eskil Columbus, Umeå Big Band, Sten 
Öberg och Lars-Göran Ulander lär figurera tillsammans  
med tongivande artister ur nya generationer musiker.

Ensemblen leds av saxofonisten och umeåsonen Jonas 
Knutsson och husbandet är till stora delar rekryterade från 
förra årets succésatsning: slagverkaren Mikael Emsings 
Trash Orchestra. Jonas får här fria tyglar att kreera detta 
jubileumsprojekt som omsluter allt från solos, duos och 
smågrupper till storbandsformat. Vi möter förnämliga 
musiker från vitt skilda generationer, musiktraditioner och 
uttryck: Ambienta klanger, distinkta rytmer, kärnfulla teman 
och loopade ljudspår och klassiskt jazzsväng. Missa inte 
denna konsert – ett verkligt festivalfyrverkeri!

SAT

28
SOUNDGARDEN, UFH  
Lördag 28.10
23:15

Terese Lien Evenstad 
violin, Josef Karnebäck 
bas, Oskar Mattsson 
trummor, Anna Greta 
Siguardardottir piano

TERESE LIEN EVENSTAD QUARTET
Bandet består av musiker från Sverige, Norge och Island och spelar 
musik skriven av jazzviolinisten Terese Lien Evenstad. Deras musik 
bygger på jazzens källtexter – men får ett nordiskt nutida uttryck genom 
varje musikers personlighet. Tillsammans skapar de ett unikt sound av 
konstellationen med fiol, bas, trummor och piano. Kompositionerna 
leder den traditionella jazzen utanför ramarna. Musiken pendlar mellan 
det fragila och det kraftfulla med både modala och fria inslag. Allt 
inbäddat i lyriska melodier, starka kontraster och det nordiska vemodet.

Bandet startades våren 2015 på Kungliga Musikhögskolan i Stock-
holm där samtliga studerar/har studerat på jazzmusikerprogrammet, 
och sedan dess har två nya medlemmar tillkommit.
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”Fredrik är idag en central gestalt 
inom den samtida jazz- och 
improvisationsmusiken”

Originalitet, öppenhet, skaparlust, engage mang 
och hängivenhet är bara några karaktärsdrag 
som omedelbart träder fram då hedersgästen 
på Umeå Jazzfestival 2017 ska presenteras; 
nämligen saxofonisten, klarinettisten, kom-
positören och bandledaren Fredrik Ljungkvist.

Men låt oss ta det från början. Fredrik 
föddes 1969 i Kristinehamn men växte  
upp i Lidköping med en jazztokig far som 
öppnade den unge Fredriks ögon för jazz 
och för improvisationsmusik. Efter avslutade 
studier på Kungliga Musikhögskolan  
i Stockholm (1989–1993) etablerade han  
sig snabbt som en av Sveriges mest 
begåvade och efterfrågade saxofonister.  
Han nämner saxofonisten Roland Keijser  
och trumslagaren Fredrik Norén som viktiga 
och inspirerande personer. Med den senare 
tog han klivet in i turnévärlden på allvar 
samtidigt som han bildade sin första kvartett. 

Bland Fredriks husgudar finner vi fler namn 
som pekar på ett genuint intresse för jazzens 
tradition och för de nyskapande postmoderna 
lirarna, såväl saxofonister som klarinettister: 
Gerry Mulligan, Jimmy Giuffre, Albert Ayler, 
John Coltrane och Wayne Shorter för att 
nämna några. Föga förvånande och inte  
minst välförtjänt blev Fredrik utsedd att  
under Polarprisutdelning i Stockholm hylla 

pianisten Mattias Risberg. Repertoaren  
består uteslutande av kompositioner av  
Carla Bley. 

”De vågar lyssna, dröja, söka, lita på  
mina öron – och spela oförskämt vackert. 
Vackrare jazz än så här finns knappt i dag”, 
skrev recensenten Thomas Millroth i  
Orkester Journalen. 

Umeå Jazzfestival är mycket glada och 
stolta över att presentera en av vår tids 
mest innovativa och internationellt mest 
respekterade musiker och kompositörer  
som hedersgäst på årets festival!

en av årets två pristagare, saxofonisten och 
kompositören Wayne Shorter. 

Fredrik är idag en central gestalt inom den 
samtida jazz- och improvisationsmusiken – 
inte bara i vårt land utan även internationellt. 
Stor del i detta är hans drivande roll i gruppen 
Atomic. Gruppen bildades år 2000 och har 
erövrat en begeistrad och växande publik runt 
om i världen genom ett intensivt turnerande. 
Den resan fortsätter och har de senast åren 
rönt stora framgångar i bland annat USA, 
Kanada, Frankrike, Spanien och Japan. I höst 
gästspel i Europa och Sydamerika. Fredrik 
leder också Yun Kan (i olika format) och kan 
höras med artister och band som Per ”Texas” 
Johansson, Anders Jormin, Georg Riedel 
och Kris Davis, Lina Nyberg, Bobo Stenson, 
LSB, Ken Vandermarks Territory Band, Mats 
Gustafssons Fire! Orchestra och Paavo 3. 

Årets hedersgäst medverkar på nära hundra 
jazzskivor och har tilldelats ett flertal priser 
och stipendier – han har bland annat mottagit 
SR P2:s prestigefulla Jazzkatten inte mindre 
än fyra gånger! 2011 tilldelades han Kungliga 
Akademiens Jazzpris för ett djupt fängslande 
musikerskap präglat av stor värme och 
medryckande vitalitet. 

På Umeå Jazzfestival framträder Fredrik 
med sitt senaste projekt tillsammans med 

ÅRETS HEDERSGÄST: 
FREDRIK LJUNGKVIST



WORKSHOPS OCH 
SEMINARIER 2017
Inom rubriken UmeImpro 2017 ordnas en serie workshops 
och seminarier som vänder sig till alla intresserade, och i 
synnerhet till musikintresserade och musikstuderande 
i Umeå, i och utanför Västerbotten.

INFO

FESTIVALENS
UPPDRAGSGIVARE
Umeå kommun är festivalens 
uppdragsgivare och grundfinansiär. 
Den produceras och arrangeras av 
NorrlandsOperan i samverkan med 
Umeå JazzStudio
PARTNERS I EUROPA
Europe Jazz Network, 12 Points 
Festival, Trondheim Jazz Orchestra, 
Pro Helvetia/Schweiz
FESTIVALPARTNERS
Umeå. Mer scenkonst

PARTNERS I SVERIGE
IMPRA, Sweden Festivals,  
Svensk Jazz, Norrbottensmusiken
PARTNERS I UMEÅ 
Umeå JazzStudio, Midgårdsskolan, 
Umeå Folkets Hus
FESTIVALHOTELL
Comfort Hotel Winn
ETT SÄRSKILT TACK:
Glödheta glashytta, Sveriges Radio 
P2, Beacon Gobo Group, Botnia 
Music Vasa/Heikki Joensuu, Umeå 
Musikskola, Framnäs Folkhögskolas 
jazzlinje, Kultur på Campus, Upab, 
Göran Teljebäck, personalen på 
NorrlandsOperan och Umeå Folkets 
Hus, styrelsen Föreningen Jazz i Umeå 

Main Sponsors

Festival Sponsors

Principal

Partners Europe

Umeå.  
Mer scenkonst

TACK!
Vi tackar alla nedanstående för stöd och inspiration samt för 
värdefulla insatser som skapar förutsättningar för festivalens 
verksamhet och utveckling.

För tider, lokaler och fler aktiviteter inom ramen för 
Ume  Impro besök umeajazzfestival.se. Programmet presenteras 
i sin helhet under oktober månad på vår webbplats.

Konsertgenrep: Lina Nyberg 
Band möter NorrlandsOperans 
Symfoniorkester. Kompositören 
och sångerskan Lina Nyberg  
repeterar sitt nya beställ-
ningsverk Terrestrial.

Mental träning: Mimmi Hammar, 
trombonist, sångerska och 
certifierad mental coach före-
läser om stressreducering och 
hur kunskap om detta påverkar 
skapandeprocessen positivt. 
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FOR 50 YEARS, THIS UNIQUE SCENE FOR JAZZ AND IMPROVISED 
MUSIC HAS BEEN A REGULAR MUSICAL EVENT IN UMEÅ. OVER THE 
YEARS, THIS CULTURAL AND INNOVATIVE CENTRE IN THE NORTH OF 
SWEDEN HAS EXHIBETED THE HIGHEST YIELD OF JAZZ MUSICIANS  
IN SWEDEN. IT ALSO HAS ONE OF THE MOST EXCELLENT JAZZ CLUBS  
– UMEÅ JAZZSTUDIO – WITH A DEVOTED AUDIENCE AND FOLLOWING. 

UMEÅ JAZZ FESTIVAL 2017

25–29.10 2017
IN THE ARTIST LINE UP FOR 2017 you will see 
amongst others  Norrbotten Big Band & Django 
Bates, Christoph Irniger PILGRIM, Anna Högberg 
 Attack!, Ambrose Aknimusier Quartet, Paolo 
Fresu/Omar Sosa/ Trilok Gurtu, Natasha Atlas, 
Yemen Blues, Sinikka Langeland and Phronesis. 

GET YOUR TICKETS TO this attractive festival 
which offers a broad selection of accessible, 
 challenging and artistic jazz music! Come  
and share some magical moments as you 
 indulge in great jazz and improvised music. 
Read more about our festival and the  
one-year  celebration that lies ahead of us  
on our  website:  umeajazzfestival.se 

TICKETS FROM JUNE:   
NorrlandsOperan: +46 90 15 43 00,  
biljetter@norrlandsoperan.se  
Biljettcentrum: +46 90 13 31 80,  
www.biljettcentrum.com  
TOURIST PACKAGE INCL  
HOTEL: www.visitumea.se
CONTACT: +46 90 15 43 00,  
jazzfestivalen@norrlandsoperan.se  

Since 1968, the highlight of musical events has 
been the Umeå International Jazz  Festival, one 
of Scandinavia’s oldest and most  respectable 
festivals. This year’s festival opens on 25th 
 October at NorrlandsOperan – the festival’s 
organiser – and closes at the Umeå JazzStudio. 
From Thursday to Sunday, we focus on different 
stages at Umeå Folkets Hus. 

Each stage at the festival has a different 
 character: At the JAZZ LAB stage, you can 
 experience the environment of experimental 
jazz. The APPLE CLUB gives you the opportunity 
to eat, drink, dance and enjoy shows performed 
by a variety of jazz groups. In FREJA  JAZZBAR, you 
can find anything from an unknown  jazz-singer 
to top bands from the region of the North. 
STUDIOJAZZ gives you an intimate international 
club  atmosphere while at the  SOUNDGARDEN, 
we introduce  visionary  musicians in a close-up 
format. The IDUN  THEATRE is the main stage  
of the  festival and gives you the possibility  
to hear both  international legends and  
brand-new stars. 


