Öbacka Jazz&Blues Festival
22.00-23.00 High Coast Jazz Orchestra med Dick Oatts och Daniel Til�ling, kompositören och arrangören Christine Jensen(Kanada) och trumpetsolisten Ingrid Jensen (USA)
HCJO samarbetar denna gång med två kvinnliga jazzmusiker från
Canada och USA, Christine Jensen och hennes syster Ingrid Jensen.
Musiken som framförs är skriven och arrangerad av Christine Jensen
och Ingrid Jensen är huvudsolist. Men vi får också höra den otroliga
Dick Oatts som altsax solist samt svenske superpianisten
Daniel Tilling. Ingrid Jensen är en av de hetaste jazztrumpetarna i
USA för tillfället med hela världen som arbetsfält.
Christine är på god väg att bli en av de mest spännande
komp/arr inom jazzen.

Härnösand 23-26/9 2009

Vuxen 100:- stud. 50:- Festivalpass gäller!

Lördag den 26 september Metropol kl 22.00
Claes Yngströms SKY HIGH

Claes Yngström gitarr/sång, James Bradley Jr trummor, Ulf ”Rockis” Ivarsson bas
Claes startade Sky High redan 1978 och bandet har under årens lopp bytt skepnad,
både musikaliskt och bemanning. Från att vara mycket influerad av Jimi Hendrix och
liknande musiker har Sky High skapat sig en alldeles egen stil med en blandning av blues,
soull och rock. Claes är en internationellt är erkänd gitarrist och en fantastisk scenpersonlighet. Denna upplaga av Sky High är utan tvekan den bästa av alla upplagor.
Vuxen 150:- stud. 100:- OBS ! Festivalpass gäller ej.

Förköp av biljetter till festivalen på Härnösands Teater från den 31 augusti, må- fre,
kl. 11-14, tel. 0611-180 60, samt på Metropol under ordinarie jazzkvällar samt
direkt i kassan en timme innan festivalkonsert på Metropol. På Teatern kan biljetter
också köpas på plats från 17.00 lördagen den 26/9

! Spar 350 kronor genom att köpa Festivalpass för 350 kronor !
CD:s kommer att lottas ut på festivalpassen!

i samarbete med ABF Ångermanland och Härnösands Kommun
mat och fika finns till försäljning under lördag på Teatern från restaurang portalen

JOSEFIN LINDSTRAND BAND (Årets ”Jazz i Sverige” grupp) LUST – LÄNSUNGDOMSTORBANDET, KRISTIAN BRINK QUARTET (Vinnare av Nordic Jazzcomets), NORDIC,
HIGH COAST JAZZORCHESTRA med DICK OATTS, altsax (USA) DANIEL TILLING, piano,
INGRID JENSEN, trumpet (USA), CHRISTINE JENSEN, komp/arr. (CANADA), NINA RAMSBY
& LUDVIG BERGHE TRIO, ÖRJAN HULTÉN NEW QUARTET, CLAES-ERIK NORÉN ALLSTARS,
SKY HIGH med CLAS YNGSTRÖM samt ett vinnarband från SJR:s jazzfinal på Fasching.
FÖRKÖP AV BILJETTER & FESTIVALPASS på Härnösands Teater från 31/8
mån-fre 11-14 tel 0611-180 60, samt på Metropol under ordinarie jazzkvällar.
Dessutom en timme innan resp. konsert, samt på Teatern från kl 17 lördag 26 /9.

Musik i Västernorrland (Scenkonstbolaget) och föreningen Öbacka Jazz & Blues
arrangerar jazzfestivalen ”Öbacka Jazz & Bluesfestival 2009, under fyra dagar,
23-26 september. Spelplatser är Metropol i Härnösand och Teatern i Härnösand.
Lördagen den 26 september är det Teatern som gäller men vi avslutar dagen
med en blueskonsert på Metropol med gitarrhjälten Claes Yngström med sin
grupp Sky High.

Onsdag den 23 september kl. 20.00 METROPOL
Örjan Hultén New Quartet

Örjan Hultén saxofoner, Adam Forkelid piano Pilip Agustsson kontrabas, Peter Danemo
trummor “Mitt nya band är ett grymt band säger, Örjan Hultén i ett mail”. Visst är det
musiker av högsta kaliber med i bandet, kreativa pianisten Adam Forkelid, Philip Agustsson
spelar med ”alla” och trumslagaren Peter Danemo, med en gedigen meritlista. Örjan ”gammal” Härnösandsbo har vi hört tidigare i olika sammanhang, bland annat med sina egna
gränsöverskridande band. Här blir det kvartettjazz av bästa märke.
Vuxen 100:- stud. 50:- Festivalpass gäller!

Torsdag den 24 september kl 20.00 METROPOL
Claes-Erik Norén and his All Stars

Claes-Erik Norén, klarinett och sång. Gösta Rodling, trombon. Fredrik Norén, trumpet.
Cornelis Vosveld, piano. Petter Sjöstedt, kontrabas samt Ulf Wickberg, trummor.
Härnösands egen ” Dr Jazz” har satt ihop sitt drömband med de bästa musiker staden har
att erbjuda. En skön kväll med dixieland och swing av bästa märke utlovas. Hög stämning
och tryck i musiken brukar det bli när doktorn är i farten.
Vuxen 100:- stud. 50:- Festivalpass gäller!

Fredag den 25 september kl 20.00 METROPOL
Josefine Lindstrand Band

(Årets Jazz i Sverige artist)
Josefine Lindstrand sång, Jonas Östholm piano,
Gunnar Halle trumpet, Fredrik Myhr trummor, slagverk
Josefine är årets Jazz i Sverige-artist.
Hon är en ung spännande sångerska och låtskrivare
son rör sig lika naturligt inom jazz och pop; det handlar
mer om förhållningssätt än genrer. Musiken på Jazz i
Sverige-cd:n ” There will be stars” beskriver hon som en
blandning mellan fransk 60-talscabaret, pop och svensk
granskog. Det är enkelt men sofistikerat, texterna är
dikter av den amerikanska sekelskiftspoeten
Sara Teasdale.
Josefine spelar också piano och sjunger med
popartisten Maia Hirasawa, gruppen Sketen bl.a.
Vuxen 100:- stud. 50:- Festivalpass gäller!

Fredag den 25 september kl ca 21.30 METROPOL
Kristian Brink Quartet

Kristian Brink, tenorsax, Paul Svanberg trummor,Erik Lindeborg, piano,Tobias Grenholm,
bas
Kristian Brink Quartet vann 2007 års final i the Young Nordic Jazz Comets. 2008 upprepade de bedriften när de vann den stora internationella ungdomstävlingen i spanska Getxo.
Juryns omdöme: ” ”De är alla fantastiska musiker och starka solister. Fyra av fyra! Bandets
sound är fantastiskt, dynamiken i balans och den klara linje imponerande. De framförde en
skön blandning i tempo och känslor och gjorde det mycket övertygande.”
Gruppens medlemmar kommer från landets alla hörn, norra, östra, västra och södra
Sverige, och möttes på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Vuxen 100:- stud. 50:- Festivalpass gäller!

Lördagen den 26 september kl 13.00-15.00 METROPOL
LUST Länsungdomsstorbandet.

Det blir en skön eftermiddag på Metropol med unga musiker från Västernorrland i full frihet. Möjligen dyker en del gästartister upp.
Fri entré !

Lördagen den 26 september 18.00-23.00 TEATERN
Kl 18.00-18.45 Jazzfinalen på Fasching kördes förra helgen för 12:e året i rad.
Gräddan av unga jazzmusiker i åldrarna 13-19 år deltar och vinnarna håller alltid mycket
hög klass. Olika priser delas ut och de svenska ungdomsgrupperna har haft stor lycka på
festivaler och klubbar i såväl USA, Sydafrika som i Sverige ! Missa inte framtidens unga
jazzstjärnor i på besök i Härnösand.
Fri entré !
19.00-20.00 NORDIC !

NORDIC är ett folkmusikband, men ändå inte. Nordic är ett band som bygger på en
enorm experimentlusta, med en vilja att hitta nya uttryck. Med ett stort kunnande inom
den svenska folkmusiken finns frihet och lust att använda traditionen på nya sätt. Musiken
präglas av ett öppet och lyhört förhållande mellan medlemmarna. Den udda sättningen
cello, nyckelharpa och mandolin ger gruppen ett helt eget sound och bidrar till det experimentella uttrycket. I slutändan bildar denna musikaliska väv stundtals filmiska kompositioner fyllda av klanger, rytmer, groove, reggae och improvisation. I december 2008 släpptes gruppens första album ”Metropol”. Vuxen 100:- stud. 50:- Festivalpass gäller

20.30-21.30 Nina Ramsby & Ludivig Berghe trio.

Nina Ramsby sång/klarinett/kornett, Ludvig Berghe piano,
Daniel Fredriksson trummor, Lars Ekman kontrabas,
Nina Ramsby & Ludvig Berhe trio är nog den grupp som har rönt störst
uppmärksamhet i Sverige och internationellt under det senaste året.
Gruppen har publik i alla läger, jazz-pop-rock intresserade hyllar gruppen
för sin gränsöverskridande musik.
Vuxen 100:- stud. 50:- Festivalpass gäller!

