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-Levande musik för levande publik

Biljetter till Jazzklubben köps via
Kulturföreningen Roxys hemsida:
www.kfroxy.se
Bord bokas på telefon 0498-2714 00
Alltid en biljett

Entré: 200 kr
nära dig!
www.ltpg.se
Entré medlemmar: 150 kr
Entré studerande medlemmar: 100 kr
(studentlegitimation)
Biljetter och medlemskap

Biljetter till Jazzklubben
köps via
Medlemsavgift
200 kr för
ordinarie medlem
Kulturföreningen Roxys hemsida,
samt 100
kr för studerande kan lösas via:
www.kfroxy.se
Bord bokas påi telefon
0498-27
00
www.kfroxy.se,
kassan
på14Jazzklubben
eller
på kansliet
Blå Station, Söderväg 3 A.
Entré, på
200 kr
Entré medlemmar, 150 kr
Entré studerande medlemmar, 100 kr
åldersgräns
gäller på Munkkällarens
(studentlegitimation)

18 år
Jazzklubbskvällar.

Medlemsavgift 200 kr för ordinarie medlem
samt 100 kr för studerande kan lösas via,
www.kfroxy.se, i kassan på Jazzklubben eller
på kansliet, Blå Station, Söderväg 3A.
18 års åldersgräns gäller på Munkkällarens
Jazzklubbskvällar.

KKassan
assanöppnar
öppnklar18.00
kl 18.00.
PPlats
latspåpscen
å scca
en20.00
ca 20.30.

Jazzklubben
arrangeras av Kulturföreningen Roxy i
Jazzklubben arrangeras av Kulturföreningen Roxy
samarbetei samarbete
med Restaurang
Munkkällaren.
med Restaurang Munkkällaren.

Jazzklubben – 30 år med levande musik
Efter en magisk kväll på
Jazzklubben i maj 2008 promenerade jag genom Visbys
gränder med en av musikerna till hans hotell. När vi
skiljdes åt och jag började ta
mig hemåt hör jag hur han
ropar: ”Tack för att vi fick
komma!”. Det var det sista
jag hörde av Esbjörn Svensson, en dryg månad senare
omkom han tragiskt i en dykolycka. Under 15 år kunde
vi varje termin presentera
Esbjörn Svensson trio,
senare när deras internationella karriär tog fort hette
de bara e.s.t. Stoltheten att
varje år kunna presentera
trion i vårt program byttes
mot saknad och för egen del
gör det fortfarande lite ont
i hjärtat när jag lyssnar på
deras musik.
Esbjörn Svensson är också
ett bra exempel på det fina
med att jobba med vår Jazzklubb, det blir många möten
med fantastiska människor
och musiker som ofta blir
personliga och gör det
meningsfullt att fortsätta.
Idéen var från början enkel,
vi fick ett erbjudande från
Alexandra Charles som drev
Gutekällaren om samarbete
och snabbt kom tanken att
starta en jazzklubb. Vi ville
skapa ett vattenhål i Visby
där man regelbundet i en
restaurangmiljö kunde få
lyssna på levande musik av
god kvalitet av nationella
och internationella artister.

Och så har vi hållit på, även
om vi blev väldigt stressade
när Alexandra Charles en
kväll 1994 ringde och sa att
i morgon går vi i konkurs.
Efter ett kort och intensivt
funderande och sonderande
kunde vi flytta Jazzklubben
till Munkkällaren där vi sedan dess har haft ett väldigt
gott samarbete.
Och nu har vi hållit på i 30
år, rätt så imponerande
för en ideell verksamhet.
Kulturföreningen Roxy har
ju dessutom varit verksam
i över 40 år så det finns
förutsättningar för ett
fortsatt rikt musikliv på
Gotland. Att sammanfatta
30 års verksamhet är inte
så enkelt, det handlar om
över 400 konserter och att
nämna någon framför andra
är svårt. Det finns dock en
del som sticker ut, tre L –
Lill-Babs, Lisa Nilsson och
Laleh kanske inte självklara
bokningar till Jazzklubben
men alla blev fantastiska
konserter för en entusiastisk
publik. Hösten 2013 var planen att boka fler kvinnliga
artister till Jazzklubben
och den första bokningen
blev 4 gubbar från USA, inte
vilka gubbar som helst utan
Canned Heat som också
spelade på Woodstock! Det
visade sig dock att de var
rätt griniga och inte blev de
gladare när de upptäckte att
förbandet druckit upp deras
öl i logen.

30
ÅR

En Jazzklubb blir dock
aldrig bättre än sin publik,
och är det något som de
musiker som spelar hos oss
kommenterar så är det den
fantastiska publiken – alltid
närvarande och öppen.
Och för mig som hållit på
under alla år är det den bästa betalningen när jag ser
glada människor vandra ut
på Stora torget på torsdagskvällar. Ni är bäst!

Vi ses på Jazzklubben!

Örjan Klintberg
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29 september

Gotland Big Band med

Svante Henryson
Gunnel Mauritzson

Kvällens upplaga av Gotland Big Band består av: Saxofon: Amanda Sedgwick, Lina Lövstrand,
Fredrik Lindborg, Jonas Granberg, Anders Sjögren Trumpet: Magnus Appelholm, Mats Hoffman,
Steve ChadwickTrombon: Karin Hammar, Magnus Fahlén, Gustaf Wiklund Piano: Oskar Lindström Bas: Josef Karnebäck Trummor: Marcus Grufstedt. I samarbete med Gotlandsmusiken.

Jazzklubben 30 år! Grattis säger vi i Gotland Big Band. Bandet, som snart
fyller 50 år, har som jazzorkester i Visby naturligtvis framträtt vid ett antal
tillfällen på jazzklubbens lilla scen under de senaste 30 åren, 18 gånger om vi
inte räknat fel. Ibland själva men oftast tillsammans med någon intressant artist.
Lars Jansson, Jojje Wadenius, Rigmor Gustafsson, Magnus Lindgren och Bengt
Hallberg är bara några av de alla. I kväll blir det ett varierat program! En dos
instrumental storbandsmusik där vi släpper lös bandets namnkunniga solister.
En dos Gunnel J Mauritzson som vi spelat tillsammans med ett par gånger tidigare på Jazzklubben. Och en dos nyskriven musik för cello och storband av den
genommusikaliske Svante Henryson. Förutom att ha varit solobasist i Oslofilharmonin har han även turnerat med Yngwie Malmsten och Elvis Costello •

31 MARS

Rymden
Dan Berglund - bas, Bugge Wesseltoft - piano, Magnus Öström - trummor.

Prisbelönte norske pianisten Bugge Wesseltoft sökte efter
sina internationella framgångar i olika jazzgrupper nya medmusikanter i sin egen generation. Han ville utveckla sina
idéer om den skandinaviska
jazzen. Efter mångåriga värld13 oktober
sturnéer med e.s t. var inte Dan Berglund och Magnus
Öström, svårövertalade. De fann de sig snart väl tillrätta i
Bugges experimentella och lyhörda spelstil och i hans
mångfacetterade harmoniska sällskap. I Rymden, med sitt
nya friska sound, grundat i Bugges intresse för musikaliska
experiment, skapade de en ny, gemensam karriär, formad på
tre musikaliska grundstenar: melankoliska melodier och
låtar, dramatiska föränderliga rytmer, allt framfört med tydlig
virtuositet
påbjuder
den publiken
allra högsta
nivå!med originalmusik från bandets
Jonas Granberg
på en helkväll
medlemmar.
Allt
arrangerat
för
fyra
blås
plats förblandas
personliga med
omkomp
att med
groove
Gruppens motto: En önskan och
tolkningar
och solistiska
äventyr.
Kanske
dyker det upp ödmjukt
en eller annan
gäst.
såväl
extrovert
energi
som
minimalistiskt
utmanande
Bandet
består
av:
Jonas
Granberg
tenorsax,
Lina
Lövstrand
altsax
och
flöjt,
samspel och lekfullhet!
Steve Chadwick trumpet, Gustav Wiklund trombon, Oskar Lindström piano,
Kom och njuuut!

Jazzcut++

Josef Karnebäck bas, Marcus Grufstedt trummor

•

Jazzklubben – en del av destinationen Gotland

KIBBAS SNICKARSERVICE

Det er
www.databyran.nu
sväng ..
.
m
o
– vi håller tempot uppe!

www.databyran.nu 0498-69 15 00

28 OKTOBER

Gotlands
Gotlands Jazztrio
JazzTrio

med Karl
Josef
Karnebäck
Olandersson

+två blåsare

Karl Olandersson - trumpet. Klas Lindquist - saxofon, Oskar Lindström - piano
Nils Ossman - kontrabas och Marcus Grufstedt - trummor

Äntligen får de stå på scen igen och spela för levande publik!
27dagens
oktober
Det blir premiär på Munkkällaren för både
gästartist,
trumpetaren Karl Olandersson och trions nye pianist Oskar
Lindström, som visserligen varit gotlänning sedan 2019, men
Mångsidige
Josef
Karnebäck
roll denna
inte bara
som basist
aldrig
tidigare
fått axlar
äranenattny spela
på kväll,
Munkens
jazzscen.
utan även
som sångare. Medhar
sig har
han några
landets
förnämaste
improviGotlandsmusiken
ju visat
sig haaven
sällsynt
förmåga
att
till sig kreativa
ochärvälljudande
pianister,
Oskar
är defi-och
sations-locka
och rockmusiker.
Musiken
en blandning
av klassisker
ur fusionnitivt inget
undantag!
jazzrepertoaren,
tillsammans
med Josefs egna låtar från hans kommande album.
Temat för kvällen hittar sin inspirationskälla hos band som Toto, Chicago,

Karl Olandersson, kvällens gästartist, en av Sveriges absolut
främsta jazztrumpetare. Han är med sin kvartett aktuell med
en rykande färsk skiva ”Walk And Talk” som släpps 15 oktoJosef Kornebäck,
bas, Calle Stålenbring,
gitarr,
Lindström, alla
keybober. Karlssång,
trumpetspel
är inspirerat
avOskar
jazzhistoriens
ards, Jonathan
Lundberg,
trummor,
Ida
Richardsson,
sång,
Moa
Karnebäck,
giganter men ändå med en tydlig egen röst som präglas av
sång • ett själfullt sound, bländande teknik, rytmisk och harmonisk
briljans och en stor spännvidd dynamiskt och registermässigt.
Hawk on flight, Bill LaBounty, och Yellowjackets.

Dags att åka hem?

KIBBAS SNICKARSERVICE
Våra grönsaker till
vardag och fest.
Finns
självklart i
Gotlands
butiker.

www. storatollbygard.se

11 NOVEMBER

Bill Öhrström

Blues into Jazz

10 november

Kent Helpit

Bill Öhrström - sång, munspel, Max Schults - gitarr, Carl Orrje - piano,
Patrik Boman - bas och André Borgström - trummor

Nu är han tillbaka till Munken, en scen han intaget många
gånger.
Artisten Bill Öhrström har varit verksam som musiker
och låtskrivare sedan 60-talet. Med sång och munspel
har han satt ett betydande avtryck på den svenska bluesscenen.
Ja, tänk
30 årsamarbetat
har passerat sedan
Vi hade
glädjen och
att med
Hanatthar
medJazzklubbsstarten.
ett stort antal
svenska
internationella
musiker
och
artister,
som
till 1992.
exempel
Kent
Helpit få spela med
saxofonisten
David
Wilczewski
hösten
Åren
Mose
Alison,
Benny
James
Lisa Ekdahl,
därpå
kompade
vi solister
somGolson,
Nils Landgren
och Moody,
Magnus Lindgren.
Bernt
Rosengren,
Per
”Texas”
Johansson,
Jukka
Tolonen
Den här scenen har verkligen varit ett vattenhål för oss jazz- och blueslirare
och
Mikael
Ramel.
Bara
för
att
nämna
några
...
men också ett ställe att kunna spisa bra livemusik på.
sig har
han
band
rutinerade
därNu Med
återförenas
vi igen
medett
egen
musikmed
från då
och nu – detmusiker,
skall bli skoj!
ibland
pianisten
Carl
Orje
som
under
några
år
spelade
i
Med förhoppning om 30 år till – Länge leve Jazklubben!
GotlandsMusiken. De kan beskrivas som det bästa vi har
inom jazz och blues.
Kenth Jacobsson, gitarr, Mikael Carlson, keyboard, Magnus C Lydahl, keybo- Vi kommer att få höra bluesklassiker blandat med everard, Patric Lytholm, bas, Jörgen Ringqvist, trummor •
greens så som ni aldrig hört dem tidigare!

Jazzdiggare behöver även andlig spis.

LJUD, LJUS, SCEN, BILD!

I över 30 år har vi hjälpt våra kunder att arrangera allt från stora nationella
arrangemang till privata festligheter. Oavsett uppdragets storlek och form
är målet alltid detsamma: - Högsta kvalitet och största engagemang.
www.pa-kompaniet.se

VISBY

24 november

Björn Persson Bluesband bildades utan att vi visste det redan 1995, då för att
göra två spelningar på Gotland med Totta Näslund och Bengan Blomgren
varav en på Jazzklubben. 1997 bildades bandet även så att vi själva fattade det
och i år har vi hållit på i 25 år.
Det har blivit ett stort antal spelningar på Jazzklubben under årens lopp. Ibland
själva men framför allt har vi spelat tillsammans med musiker som Clas Yngström, Kalle Moraeus, Mats Ronander, Dave Nerge och Pelle Lindström.
Kvällens band är en utökad variant och det lär dyka upp en och annan gäst
under kvällen.
Björn Persson, gitarr och sång, Örjan Klintberg, bas, Tommy Broström,
trummor, Jonas Granberg, sax, Mikael Carlson, keyboard •

FULLT BLÅS!
Besök Visby Glasblåseri på Mellangatan 56
www.visbyglasblåseri.se

Foto: Peter Stade

Björn Persson
Bluesband

KIBBAS SNICKARSERVICE

AB PENTACON

www.pentacon.se

25 NOVEMBER

Ida Sand
8 december

Ida Sand pianist och jazzsångare, med utbildning vid
Göteborg.
Skivdebuterade
som gästarMerit Musikhögskolan
Hemmingson är eni 81-årig
matriark,
kompositör, organist
och sångare
tist på Nils
Landgrens
with
My Friends,2006
från Jämtland
som sedan
över 10 Christmas
år är bosatt på
Gotland.
Förutom att hon

och utkom året därpå med sitt första soloalbum, Meet Me
Around Midnight. Hon har gjort sig känd för sina personHon har
livet åt attavutforska
ochmusik,
konstruera
egna den
musikaliska
landligaägnat
tolkningar
andras
intesitt
minst
hyllade
skap, som
både
böjer
och
utmanar
genres
på
sätt
som
ofta
skapat
svallvågor.
Neil Young-tributen Young at Heart. Stilmässigt karaktäriseras
soundet
av kärleken
till jazz,skapat
bluesett
och
soul,
medan
Hennes
personliga
uttryck
har sedan 60-talet
unikt
utrymme
i svensk
låtskrivarprocessen
inspirerats
av förebilder
som
Joni hela
musikhistoria
där jazz, grooverock
och folkmusiken
möts. Merit
har genom
Mitchell, Carole King och Paul Simon. Men hon är också
sin karriär rört sig framåt med ett starkt egensinne och lyhördhet inför musiken
en genuin jazzsångerska med en frasering som i låtar
och hon
harhögt
samarbetat
såväl Theom
ArkAretha
som Beppe
Wolgers,
spelat
på stora
med
tempomed
påminner
Franklin.
Hon
förjazzscener
i New
Yorkhärligt
och turnerat
runt tolkningar
om i Sverigeavoch
Norge.coverlåmedlar
alltid
svängiga
kända
hennes
egna
starka
melodier
håller
alltid
För 50tar,
år sedan
släppte
Merit
sitt klassiska
album
Huvva,
tätthög
följt klass.
av Trollskog
Spelar ofta
med Nils
Landgren
leverHuvva!
alltid upp
till epioch Bergtagen
och nyligen
släpptes
det nyaoch
albumet
Vad tiden
går.
tetet ”Jordad, gospelindränkt, bluesig och soulig.”
På scen: Merit Hemminson, hammond, Ola Winkler, trummor, Anders NorudKom och kolla in om det stämmer!
självklart spelat på Jazzklubbens scen tidigare är hon en ofta sedd gäst.

de, säckpipa, moraharpa mm. Milton Öhrström, keyboard

•

Ring oss ifall du fått Wattkoppor!
Elinstallationer
Data &Teleinstallationer

0498 - 24 76 76

Foto: Olof Grind

Merit Hemmingson

Ida Sand - piano & sång, Per Lindvall - trummor, Dan Berglund - bas,
Jesper Nordenström - keyboard och Robert Östlund - gitarr

Kulturföreningen Roxys fond till
Text
om
Unos minne
fond
Uno von
Corswants
Ge ditt stöd till vår fond genom
att swisha: 1232964856
eller till bankkonto
Minnesfonden i Handelsbanken:
882 075 721

Torsdagen den 24 februari nåddes vi av beskedet att Uno von Corswant lämnat
oss. Unos betydelse för det gotländska kulturlivet och särskilt Jazzklubben kan
inte överskattas. Snarare är det så att den insats som Uno gjort för Jazzklubben
är avgörande för att Jazzklubben finns kvar och är vad den är i dag – ett vattenhål för musikälskare.
Kulturföreningen Roxy har beslutat att inrätta en fond till Unos minne och
kommer under några år framöver, eller så länge vi har pengar i fonden, dela ut
ett stipendium till någon som gjort en insats för det gotländska kulturlivet.
Den första stipendiaten presenteras i samband med Jazzklubben, torsdagen
den 24 november.

Foto: Gotlands Media

Jojje Wadenius

Louise Hoffsten

Georg Riedel

Krister Jonsson de Luxe

Viktoria Tolstoy

Mats Ronander

Sofie Reed

Jaque & the Kokoonuts

Tonbruket

Laleh

Filip Jers

Clas Yngström& Jan J.

Ida Sand

Erja Lyytinen

Elise Einarsdotter

Anders Hagberg

Sven Zetterberg

Merit Hemmingsson Simone Moreno

Nisse Landgren

Oddjob

Rebecka Törnqvist

Kalle Moraeus

Yasmine Kara

Ulf Wakenius

Almaz Yebio

Peder af Ugglas

Bill Öhström

Jonas Kullhammar

Robert Ikiz

Magnus Lindgren

Kristin Amparo

Peps Persson

J Norberg & JKnutsson Anders Widmark

Rymden

azzklubben arrangeras av Kulturföreningen Roxy i
marbete med Restaurang Munkkällaren.

Några av de artister som
uppträtt på jazzklubben:
Almaz Yebio

Coste Apetrea

Gunnar Eriksson

Amanda Ginsburg

Daniel Karlsson

Gunnel Mauritzon

Anderas Arvidsson

David Härenstam

Göran Wiklund & Big Tex

Anders Hagberg

David Karlsson Trio

Three

Anders Linder

De Lyttas Kapell

HavEk

Anders Widmark

EastWest Quartet

Howling Hawk & The

Andreas Arvidsson

Eddie Kirkland

Leftovers

Andreas Pettersson

Elin Larsson

Ida Andersson Band

Ára

Elin Wrede

Ida Sand

Bengt Hallberg

Elise Einarsdotter

Ilaria Graziano & Fran-

Big Fox

Emanuel Norrby & Robin

cesco Forni

Bill Öhström

Waernquist

Inge Gullin

Björn Persson Bluesband

Emilio Solla & Afines

Jacob Karlzon

Blues United Nordic

Erik Söderling

James Moody

BluesMöte – Ale

Erika Baier & The

Jan Allan

Möller, Eric Bibb & Knut

Business

Jan Johansson

Reiersrud

Erja Lyytinen

Jan Lundgren

Bosse Broberg

Esbjörn Svensson Trio

Jaqee & Kokoonuts

Canned Heat

Filip Jers

Jasmine Kara

Carin Lundin

Fredrik Kronqvist

Jazzkvartetten

Carl Orrjes Cup of Tea

Fredrik Lindborg

Jean-Simon Maurin

Caroline Wallin Pérez

Fröken Elvis Björkologi

Jeanette Lindström

Chris Hiatt

Georg Riedel

Jobalites

Christina Gustafsson

Gotland Groove

Johnny Mars

Chuck Hall

Gotland Jazz Operation

Jojje Wadenius

Claes Jansson

Projekt

Jonas Kullhammar

Claes Yngström

Gotlands Jazzband

Josef Karnebäck

Conny Bloom

GotlandsMusiken Jazztrio Josefine Lindstand

Jump4joy

Mats Öberg Trio

Sky High

Kalle Moraeus

Merit Hemmingson

Sliding Hammers

Karin Hammar Fab4

Meta Roos

Sofie Hellborg

Karl-Martin Almqvist

Michael Roach

Sofie Reed

Karolina Vucidolac

Miriam Aida

Standard Selection

Klabbes Bank

Nicolai Dunger

Stefan Forssén

Krister Jonsson de Luxe

Nina Ramsby

Stefan Nilsson

Kristian Tallroth & Patrik

Nisse Landgren

Svante Henryson

Silvereke

Nisse Sandström

Svante Thuresson

Kristin Amparo

Nordic

Sven Zetterberg

Kullrusk

Norrland

The Gotlandic Pekka

Ladies got the blues

Oddjob

Pohjola project

Laleh

Paavo

The LAW

Lars Danielsson & Cecile

Pace

Theresa Andersson

Nørby

Patrik Bohman

Thomas Jutterström

Lars Jansson Trio

Peder af Ugglas & Björn

Totta Näslund

LED to spirit of Led

Hamrin

Trio Dos Islas

Lennart Åberg

Pelle Lindström

Trio Lyng

Lesley White

Peps Persson

Trio Samara

Lill-Babs

Peter Gullin

Två Cirklar

Lina Nyberg

Peter Nordvall

Ulf Adåker

Lisa Lystam Family Band

Pierre Svärd

Ulf Wakenius

Lisa Löfgren 2mot3

Projekt Wellpapp

Vera Kebbe

Lisa Nilsson

Putte Wickman

Viktoria Tolstoy

Little Jenny&Blue Beans

Raivo Tafenau

Visby Batucada

Louise Hoffsten

Rebecka Törnqvist

Visby Brass

Louisiana Avenue

Rigmor Gustafsson

Visby Storband

Ludvig Berge

Roland Kaiser

Vivian Buczek

Magnus Lindgren

Sallyswag

Wentus Bluesband

Magnus Öström

Sara Ajnnak

Änglaspel

Margareta Bengtson

Sarah Riedel

Örjan Hultén/Fakir

Mats Ronander

Simone Moreno

Karlsson

KIBBAS SNICKARSERVICE

Bilda skapar frizoner där olika
perspektiv möts och där samspelet
frigör människors engagemang.
www.bilda.nu
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Kirkland

Jean-Simon Maurin

VI STÖDER OCKSÅ JAZZKLUBBEN:

VI STÖDER OCKSÅ JAZZKLUBBEN:

oj så mycket nöje det varit hä
Oj, oj så mycket nöje det har varit här!

Gotlands mest besökta krog.
-Gotlands
mest besökta krog

Missa inte ett enda gigg!
Bli medlem i Roxy. Nu!
Medlemsavgift:
200 kr ordinarie medlem
100 kr studerande
www.kfroxy.se
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KLUBBEN VISBY

Missa inte ett enda gigg!
Bli medlem i Roxy. Nu!
Medlemsavgift:
200 kr ordinarie medlem
100 kr studerande
www.kfroxy.se

