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Jazz under stjärnorna – Brantevik 27 juli

Ystad Sweden Jazz Festival – 6 augustiHelsingborgsfestivalen – 29 juli

Hovturnen – Herrevadskloster 3 augusti



Till årets Jazz under stjärnorna i Brantevik har Beatrice Järås och Nisse Landgren 
bland annat engagerat Lill Lindfors och den originella duon Lise & Gertrud.



Duon Lise och Gertrud består av Lise Hummel – sång 
och Gertrud Stenung – sång, cello.







Efter Lise & Gertrud är det dags för Lill Lindfors.



Mats Norrefalk backar upp med såväl gitarrspel som sång.



Pianisten Anders Ekdahl myser 
medan Magnus Lindgren tar ett solo.



Magnus Lindgren 
öser på.





Nyanserat sväng från Lars Fhager.



Givetvis blir det en och annan duett med Landgren och Lindfors.











Under Helsingborgsfestivalen spelas som vanligt en hel del jazz på Konsul Olssons 
plats. På fredagen framträder bland annat Tania Naranjo med sin trio.





Koncentrerad 
slagverkare.





Saxofonisten Tomas Trulsson ansvarar denna gång för jazzdelen av Helsingborgs-
festivalen. En egen spelning blir det också tillsammans med övriga musiker i 

Organic Vibes, denna gång förstärkta med trombonisten Vincent Nilsson.



Tomas Trulsson.





Joacim Eriksson öser på i ett orgelsolo.



Richard Hauer.



Vincent Nilsson.







”Så bra de’ ble’!”



Wille Craaford samlar sedan några somrar tillbaka kring sig några andra artister för att 
under Hovturnén rida mellan (och spela på) slott och andra platser kring Söderåsen.



Till årets Hovturné har Wille Craaford engagerat Anna Bergendahl, Marika Willstedt,
Mikael Ramel, Jonas Sjöblom, Olle Linder och Gunhild Carling.



Nittonåriga Anna Bergendahl imponerar.





Anna Bergendahl får stöd av 
Marika Willstedts cello.





Så ska det låta-pianisten Marika 
Willstedt håller sig huvudsakligen till 

keyboard och cello, men sjunger också.



Mikael Ramels underfundiga texter tyder på ett visst påbrå.





Mikael Ramels mor och 
andra i familjen delade 

bänkrad med oss, 
och syster Lotta gjorde 

även inhopp på scenen.



”Vad håller hon 
på med?”



Outtröttliga Gunhild 
Carling håller igång med 

allt från svängigt swingös 
till dansdemonstration.











Under jazzfestivalen i Ystad spelar Sofi Hellborg and the Gang i Fritidsparken. 
Ola Åkerman – trombone, John Grinde – trummor och Sofi Hellborg – saxofon.







Kommunikation.





Ola Åkerman i duell 
med gitarristen 

Magnus Lindeberg.





Magnus Lindeberg spelar med hela kroppen.









Salieu 
Dibba 
håller 

rytmerna 
igång.





Basisten Mats 
Ingvarsson ser på

när Sal och Sofi 
släpper loss.



På kvällen spelar Toots Thielemans och hans trio på Ystad teater.
Bart De Nolf - bas, Hans van Oosterhout - trummor. 



Men innan Toots börjar spela blir det ett kärt återseende 
på scenen med gamle vännen Gösta Ekman.



Första gången Toots var i Sverige var med Benny Goodman 1950. 
Och det svänger fortfarande om den nu 89-årige munspelaren.





”Nu är det din tur att ta ett solo!”
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