
 
Öbacka Jazz & Blues vårprogram 2012 Metropol i  
Härnösand 
Det blir säsong nummer tolv sedan vi startade om hos Stig 
och Karin Högberg, i deras magnifika lokal, Metropol. 
Närmare 500 konserter, en otrolig mängd musik har spelats 
under de 12 åren och för att inte tala om den talrika publiken 
som har spisat och njutit av all god musik. 
  
Onsdag 25/1   kl.20.00 
Linda Pettersson / Jonas Öberg trio & Johan 
Christoffersson trio 
Linda Pettersson sång, Jonas Öberg piano, Tobias Helén 
kontrabas, Martin Eklöf trummor, Johan Christoffersson 
 saxofon, Petter Olofsson kontrabas, Konrad Agnas trummor 
Öbacka Jazz & Blues inleder vårsäsongen och bjuder på två 
grupper. Linda Pettersson  är en av Sveriges ledande jazz-
sångerskor och bördig från länet. Hon sjunger tillsammans 
med Jonas Öbergs trio från Örnsköldsvik. Den andra gruppen 
består av tre mycket begåvade och intressanta unga musiker. 
Saxofonisten Johan Christofferson blev vald till bästa solist i 
tävlingen ”Young Nordic Jazz Comets” 2011 
Scenkonstbolaget 
 
Onsdag 1 februari kl 20.00 
OK Star Orchestra  
Lina Langendorf  saxofon/flöjt/basklarinett, Tommy Galento  
rytmgitarr, Mistah Christah Lyssarides Lead, guitar/ 
bouzouki/lap steel, Perry Vallgren trummor/slagverk, Hassan 
Bah kongoma/slagverk ,Thomas Dawidowski bas/kornett  
Den här internationella sexmannagruppen, baserad i 
Stockholm, spelar musik med ett tillbakalutat, hypnotiskt 
groove. En musik genomsyrad av en solig, avslappad 
stämning. Mycket Västafrika. Musiktidningen Liras recensent 
var lyrisk över deras senaste platta ”The beat and the 
melody”. Gruppens saxofonist Lina Langendorf har gjort flera 
musikaliska resor till Mali och Senegal. Slagverkaren Hassan 
Bah är känd från legendariska Kebnekaise. 
 
Onsdag 8 februari kl. 20.00 
Sean Nowell kvintett  
Sean Nowell tenorsax, Joe Abba trummor (båda från New  
York) Fredrik Olsson gitarr, Leo Lindberg piano (18 år) Lars 
Ekman bas. 
Intressanta och välformulerade gitarristen Fredrik Olsson har 
samlat ihop en internationell grupp och gör en  turné i 
Sverige. Från New York kommer saxofonisten Sean Nowell 
som är flitigt lanserat i New York, likaså trummisen Joe 
Abba. Pianisten Leo Lindberg har i många år, trots sin ringa 
ålder, hörts på den svenska jazzscenen. Leo är en strålande 
jazzpianist. Det blir musik i traditionen. 

Lördag 11 februari kl. 21.00 
Yonder    BLUESKVÄLL! 
Mats Qwarfordt leadsång/ munspel, Christer Lyssarides 
gitarr, Björn Lundkvist kontrabas,Kjell Gustavsson trummor. 
Yonder smälter samman den klassiska bluesen, old timey och 
svensk folkton i en personlig och djupt suggestiv form.    
Pris icke medlem 200:- medlem 150:- stud 100:- medl 80:- 
Förköp Expert i Härnösand 
 
Onsdag 15 februari  kl. 20.00 
Lisa Bodelius Quartet,  
Gunnar Åkerhielm piano, Max Thornberg bas, Gustav  
Nahlin trummor, Lisa Bodelius trombone   
Lisa Bodelius är en jazztrombonist på frammarsch. Blev 
bland annat utnämnd till 2011 års Faschings vänner-
stipendiat. Hon fick den stora äran att inleda årets stora 
jazzfestival i Stockholm med sin kvartett. Där ingår bland 
annat några av den nya unga svenska jazzens framtidsnamn. 
 
Onsdag 22 februari kl 20.00 
Ale Möller/Mats Öberg/Olle Linder  
En av säsongens höjdpunkter. Vår mesta och bästa 
multimusikant Ale Möller möter Mats Öberg, pianisten och 
keyboardspelaren, som kan och spelar vad som faller honom 
in. Ale har inte besökt oss på länge. Mats gjorde stor succé 
för ett par år sen  med Lena Villermark.  Trion fullbordas med 
Olle Linder ännu en multiinstrumentalist från den svenska 
folkmusikens elitserie. Scenkonstbolaget. 
 
Lördag 25 februari   kl. 21.00 
Blueskväll med JUMP 4 JOY    
Ulf Sandström sång/ piano, Kenneth Björnlund trummor, 
Surjo Benigh bas, Bo Gustafsson saxofoner 
Det var några år sedan vi hade den internationella gruppen 
Jump 4 Joy i Härnösand. Bandet turnerar flitigt runt om i 
Europa, USA och även i Asien. Spelglädje, festligt och 
oerhört svängigt är det när Ulf Sandström drar igång 
tangenterna i en boogiewoogie, Ulf är en stor scenartist. 
Pris icke medlem 200:- medlem 150:- stud 100:- medl 80:- 
Förköp Expert i Härnösand 
 
Onsdag 29 februari kl 20.00 
Mathias Algotsson trio featuring Lovisa Lindkvist  
Mathias Algotsson piano, Kristian Lind bas, Calle Rasmussen 
trummor, Lovisa Lindkvist sång. 
Pianisten Mathias Algotsson med sin trio har blivit stora 
favoriter hos Härnösandspubliken. Mathias lyhörda och fina 
pianospel är alltid en fröjd att höra. Med sig denna gång har 
han begåvade sångerskan Lovisa Lindkvist, som var en av de 
första Monika Zetterlund stipendiaterna. Vi får höra melodier 
från den amerikanska sångboken samt annat material.   
 

Onsdag 7 mars kl 20.00 
Jojje Wadenius trio 
Jojje Wadenius gitarr, Jonas Holgersson trummor, Mattias 
Svensson kontrabas.  
Vi är stolta över att ha lockat hit Jojje Wadenius.Han behöver 
knappast  någon närmare presentation. Välkänd bl.a. som 
medlem i rockgruppen Blood, Sweat and Tears och för sina 
finurliga barnvisor. Hans trio med basisten Mattias Svensson 
och trumslagaren Jonas Holgersson bjuder på njutbar 
melodisk och tidlös jazz.  Scenkonstbolaget 
 
Onsdag 14 mars kl. 20.00 
Wolverine Jazz Band 
Anders Orrje kornett, Waldemar Swiergiel trombone, Lars-
Erik Eriksson saxofoner/klarinett, Margareta Kallin tuba,  
Jörgen Andersson trummor, Per Ekeroot banjo/ gitarr. 
Gruppen säger själva på sin hemsida:” Inspirationen till den 
musik vi spelar kommer från olika källor. Den har sitt 
ursprung i tjugo-och trettiotalens New Orleans och dixiestilar. 
Vi har blandat detta med lite swing och med våra olika 
musikaliska bakgrunder”. 
 
Lördag 17 mars  kl. 21.00  
Bottleneck John´s Delta Trio 
Johan ”Bottleneck John” Eliasson sång/ gitarr, fotstamp/ 
kazoo, Mattias Nordkvist piano, Lars Åstrand mandolin/fiol.  
Bottleneck John bjuder på akustisk ol'timey blues, hokum & 
spirituals  med  rötterna djupt, djupt i 1920/30-talets 
Mississippidelta.  Det blir en musikalisk tidsresa med låtar av 
legendarer som Robert  Johnson, Blind Lemon Jefferson,  
Leadbelly  och Muddy Waters m flera.  Förköp Expert 
Pris icke medlem 200:- medl 150:- stud 100:- medl 80:- 
   
Onsdag 21 mars kl 20.00 
The Real Thing  
Staffan-William Olsson gitarr, Paul Wagnberg hammond-
orgel B3, Torstein Ellingsen trummor, Dave Edge sax/ flöjt. 
Den här funksoulbluesjazzorgelgruppen är något av ett 
fenomen i den skandinaviska jazzfloran. De uppträder alltid i 
smoking, har eget skivbolag och har sålt 50 000 ex av sina 
album. Baserad i Norge turnerar de sällan långväga pga den 
tunga hammondorgeln. En unik chans att uppleva den här 
suveränt hårdsvängande  kvartetten. 
I samarbete med Midtnorsk jazzcenter Trondheim 
 
Onsdag 28 mars kl 20.00 
Andreas Pettersson kvartett featuring Deborah 
Brown från USA 
Andreas Pettersson gitarr, Deborah Brown sång, Daniel 
Tilling piano, Ronnie Gardiner trummor, Martin Sjöstedt 
kontrabas 



Magiska sångerskan Deborah Brown, kommer på kärt 
återbesök i Härnösand och i Västernorrland. Deborah gjorde 
dundersuccé förra gången hon var i länet. Hon är nog den 
bästa verksamma jazzsångerskan idag som sjunger i den 
tradition som Ella Fitzgerald och liknande sångerskor gjorde. 
Deborah är en världsartist! Andreas kommer med sin kvartett 
av elitmusiker av högsta klass. 
Pris icke medlem 150:- medlem 100:- stud 100:- medl 80:-   
 
Onsdag 11 april kl. 20.00 
Nacka Forum  
Jonas Kullhammar saxofoner, Goran Kajfes trumpet, Kjell 
Nordeson trummor, Johan Berthling bas. 
Nacka Forum är en verklig supergrupp. Jonas Kullhammar är 
en av Sveriges roligaste och mest produktiva saxofonister. 
Goran Kajfes trumpetspel spänner över ett mycket brett 
musikspektrum.  Det är roligt att äntligen kunna presentera 
Goran Kajfes för vår publik. Jonas har spelat här flera gånger, 
sist i en bejublad konsert med sin snart legendariska kvartett.  
Det här är Nacka Forums enda spelning i Västernorrland.  
Pulsslag. 
  
Lördag 14 april kl. 21.00. Blueskväll. 
T-bear and the Dukes of Rhytm 
Torbjörn"T-Bear"Solberg, sång och gitarr, Jan ”Madcat” 
Lillsäter, Kontra/ Fenderbas, Fredrik"Rock"Myhrberg gitar, 
Tore van Baalen trummor, Paul Wagnberg hammond B3.   
Det här omåttligt populära Arvikagänget gjorde det senaste 
året succé på 45 norska klubbar och festivaler och 25 svenska. 
De blir ombokade redan innan de spelat färdigt… Fet, 
fullmatad blues och rock med  inspiration från T-bone 
Walker, BB King och andra bluesikoner. 
Pris icke medlem 200:- medl 150:- stud 100:- medl 80:- 
Förköp Expert i Härnösand 
 
Lördag 21 april kl. 20.00  OBS! Härnösands Teater 
Storband och Flamenco, High  Coast Jazz Orchestra 
med Perico Sambeat, saxofon, Erik Steen gitarr, Alba 
Carmona sång och Fredrik Gille slagverk   
HCJO, länets högklassiga storband tar sig an flamencon med 
hjälp av fyra eminenta gästartister. Sambeat har sitt eget 
flamenco- storband hemma i Spanien. En orkester som 
framträtt på flera av Europas festivalscener. Erik Steen är 
Sveriges mest kända flamencogitarrist och kan bl.a. höras i 
gruppen Erik Steen Flamenco Fusion. Alba Carmona från 
Barcelona hör till den nya generationen flamencosångerskor, 
känd också långt utanför Spanien. 
Förköp Teatern i Härnösand, måndag-fredag 11.00-13.00 
samt från 18.00 konsertdagen, tel 0611- 180 60 
Pris icke medlem 220:- medl 160:- stud 130:- medl 100:- 
 
 

Onsdag 25 april kl 20.00 
Håkan Broström kvartett featuring Joey Calderozzo    
Håkan Broström saxofoner, Joey Calderozzo piano, Daniel 
Fredriksson  trummor, Martin Sjöstedt kontrabas.  
Saxofonisten Håkan Broström, leder eget storband och är 
leadsaxofonist i Norrbotten Big Band. Men här kommer han 
med sin fina kvartett där vi får höra världspianisten Joey 
Calderozzo, en av de ledande  jazzpianisterna i USA idag, 
 Enda spelningen i V-norrland 

 
Onsdag 2 maj kl. 20.00 
Naoko Sakata trio 
Naoko Sakata piano, Anton Blomgren kontrabas, Johan 
Birgenius trummor  
Den unga japanska pianisten Naoko Sakata kom till Sverige 
2008 och den här trion med två andra unga musiker startade 
hon året efter. Naoko  har  vunnit ett stort internationellt 
solistpris. Hon är en vidunderlig pianist och hennes spel har 
ofta en minimalistisk japansk ton.  Pulsslag 

Onsdag 9 maj kl. 19.00 

Avslutning av vårsäsongen med Estetprogrammet under 
ledning av Per Nordgren och Vågmannens Storband under 
ledning av Jan Magnefors 
  
INFO 
Program- och öppettider. Spelkvällar på Metropol 
Onsdagar öppet fr kl 19.00 
Konsert ca 20.00 
Fredagar/lördagar öppet fr 19.30 
Konsert ca 21.00 - 
Medlemmar betalar alltid lägre entré  
Säsongskort Vår eller höst 
Vuxen 750:- inkluderar entré Stud 350:- 
Medlemskort / år 1/1-31/12 2012 
Vuxen/pensionär        300:- entré 80:-  
Studerande                  100:- -”-     30:- 
Entré för icke medlem 
Vuxen                130:-   
Studerande                        80:- 
Medlem övr jazzklubbar   80:- 
OBS! Medlemskort berättigar inte till inträde 
om lokalen är fullsatt, så kom i god tid till 
våra populära konserter. 
Medlemskort finns att köpa på Metropol i  
samband med konserterna. Ni kan också 
betala in medlemsavgiften på vårt pg nr 432 45 62-0 
eller bg 5601-6249 och hämta medlemskort valfri spelkväll 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet 
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                                     Öbacka Jazz & Blues 
                                         070-3428745 
                                 
                                       ÖJB sponsras av: 
 
Svensk Iazz, Scenkonstbolaget Musik, Härnösands kommun, 
Fastighets AB Ponord, Länsförsäkringar Västernorrland, 
Crimo Creative AB, Castanea AB, Edmolift AB, Expert 
Radio, Logosol, AB Norrlands Trä, ERA Norrlands-
fastigheter, ABF Västernorrland, Stefan Brattfeldt 
Personalutveckling AB, Mäklarhuset Härnösand, Skog o 
Trädgård Älandsbro, Trauma Pedagog Per Mossegård, S-Geo 
Sune Sjögren, AB Alrik Hedlund, Metropol, Hotel Royal, 
Härnösands Tryckeri HB 
    

 


