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Söndag 18 November kl. 18.00 i Lerums Missionskyrka.
Pris 150kr, medlem Jazz i Lerum 100kr
Biljettförsäljning endast vid entrén i Lerums Missionskyrka från kl. 17.00.

Duokonstellationen
Evmark & Jardemark
Lokalen är Lerums Missionskyrka som lämpar sig utmärkt för det lilla intima konsertformatet. Och
det är just i det här formatet som kvällens artister, Margaretha Evmark och Rolf Jardemark, gillar att
möta publiken. När de två rutinerade musikerna kommer tillsammans handlar det om möten med
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jazz, soul och swing i en lysande duokonstellation.
Finstämt, virtuost och intimt har de med glimten i ögat tagit sig an svenska profiler som Hasse &
Tage, Beppe och Monica. Men också amerikanska mästare som Jerome Kern, George Gershwin och
Duke Ellington.
Sångerskan och kontrabasisten Margaretha Evmark och gitarristen Rolf Jardemark möttes på
Musikhögskolan i Göteborg på 80-talet. Sedan dess har de tillsammans utvecklat sitt alldeles eget
sätt att tolka jazzhistoriens pärlor.
Båda har varit sin hemstad Göteborg trogen under åren. Gitarristen Rolf Jardemark har visserligen
förlagt både skivinspelningar och turnéer till andra orter och länder men återvänder allt som oftast
till den västsvenska myllan. Hittills har han släppt sju album i eget namn och dubbats till arvtagare
åt självaste Rune Gustafsson i SVT:s Jazzduellen, medverkat i över 60 tv-produktioner och i ett
flertal uppsättningar på GöteborgsOperan. Sedan nittiotalet har han turnerat med Bohuslän Big
Band med bland andra Bob Mintzer och Lew Soloff.
Margaretha Evmark stod under många år vid mikrofonen som sångerska i Sävedalen Big Band. Det
var musikläraren och saxofonisten Erik Norström som sammanförde henne med storbandet och
jazzmusiken. Men hon ville mer än så. Margarethas nisch, om man kan kalla det så, är att hon både
är jazzsångerska och kontrabasist. Efter examen från Musikhögskolan i Göteborg har hon framträtt i
en mängd sammanhang. Hon har tillsammans med sin trio gett ut Reflektioner med lyrisk och
stämningsfull jazz, samt samarbetat med bland andra Nils Landgren och Jan Allan.

www.rolfjardemark.com
www.myspace.com/margarethaevmark
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www.youtube.com/watch?v=V8SEDntkBsY
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