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Tisdag 23 Oktober kl 19.00, Öijareds Golfklubb
Mingel med Scandinavian Strings kl. 18.00 
 
Biljetter 180kr, medlem Jazz i Lerum 140kr. Biljettförsäljning endast vid entrén,
kontant betalning. 

 

 

http://www.viktoriatolstoy.com     https://www.facebook.com/viktoriatolstoy
 

http://www.oigk.se/default.asp?viewset=1&on=Kontakt&initid=273&heading=Kontakt&mainpage=templates/03.asp?sida=227
http://www.viktoriatolstoy.com/
https://www.facebook.com/viktoriatolstoy
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http://www.hakanbrostrom.com     http://www.myspace.com/hakanbrostrom
 

 
http://www.scandinavianstrings.com

Storbandskonsert på Öijareds Golfklubb:
Viktoria Tolstoy & Håkan Broström
 
Viktoria Tolstoy kommer tillsammans med Håkan Broström och New Places Orchestra till en helt ny
scen; Öijareds Golfklubb, tisdagen den 23 oktober. Bakom arrangemanget står Jazz i Lerum som
med valet av scen ger även Flodaborna chans att gå på konsert på hemmaplan!
 
Viktoria Tolstoy har sjungit jazz tidigare i Lerums kommun. Det var på sent 90-tal och Viktoria hade
just slagit igenom på jazzscenerna runt om i landet. Hennes karriär inleddes som 19-åring med första
albumet Smile, Love and Spice. Det har följts av åtskilliga fler och Vikoria Tolstoy är idag ett
internationellt namn med framträdanden i stora delar av världen och med de mest namnkunniga av
jazzartister.
Bakom Viktoria på scenen finns också saxofonisten Håkan Broström med storbandet New Places
Orchestra. Förutom att Håkan gör musikarrangemangen och en hel del komponerande hanterar han
också alt-, sopran-, och tenorsax i mästarklass.  Att turnera med Viktoia Tolstoy är på intet sätt nytt
för denna rutinerade musiker. Redan för tio år sedan gjorde de två sin första turné ihop. 
 
Sedan bandet New Places Orchestra, NPO, startade har man arbetat mycket med olika gästartister
inom flera olika genrer. Recensenterna har öst lovord över orkestern som lyckats samla några av de
absolut främsta musikerna inom svensk jazz idag. Vid konserten i Floda hörs på saxar Håkan
Broström, Johan Hörlén, Karl Martin Almqvist, Robert Nordmark och Fredrik Lindborg.
Trempetsektionen består av, Bo Strandber, Patrik Skogh, Jacob Gudmundsson och Airelle Besson.
För trombone svarar Bertil Strandberg, Christine Carlsson, Lisa Bodelius och Björn Hängsel.
Dessutom medverkar på piano Ludvig Berghe, på bas Kristian Spering och på trummor Rasmus
Khilberg. Sist men inte minst; Viktoria Tolstoy som kvällens sångsolist.

Förband: Scandinavian Strings
 
Scandinavian Strings är en unik stråkensemble med bred och varierad repertoar. Gruppen består
av ca 40 violinister mellan 5 och 20 år samt en professionell pianist.
Merparten av de talangfulla ungdomarna har spelat fiol sedan fyraårsåldern och konserterar flitigt i
Sverige och övriga Europa. På repertoaren finns de mest skilda genrer från klassiska stycken av Bach
till nutida underhållningsmusik som gruppen framför på en mycket hög musikalisk nivå.
Scandinavian Strings bildades 1995 av violinpedagogen Eva Bogren.
Scandinavian Strings har fått mycket musik specialskriven för sig av bl.a. Björn J:son Lindh, Jerker

http://www.hakanbrostrom.com/
http://www.myspace.com/hakanbrostrom
http://www.scandinavianstrings.com/
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Johansson, Christian Antblad, Mats Bjarki Gustavii, Edgar Gabriel, Teresa Indebetou och Jonny
Johansson.
Scandinavian Strings medlemmar kommer från Göteborgsområdet. Många av ungdomarna är
flerfaldiga mottagare av nationella utbildningsstipendier inom det klassiska området samt deltar i
utvecklingsprojekt vid Musikhögskolan i Göteborg liksom i flera kammar- och symfoniorkestrar.
 
Scandinavian Strings leds av Eva Bogren och ackompanjeras av Lars-Göran Dahl.
 
Biljetter till konserten säljs endast vid entrén men det är fritt fram att förboka på föreningens hemsida jazzilerum.se för att
försäkra sig om biljetter.
 
Vi väldigt glada för privata gåvor/sponsorer.
Vi har fått en hel del pengar från lokala företag och det finns samma möjlighet för dig att lämna gåvor till vår verksamhet. Vi
har en öppen redovisning och de som vill kommer att få stå med som privata sponsorer/donatorer. 


