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Startsida Villkor & info

X-mas with my friends Lördag
26 november 2016 kl. 17.00
Dergårdsteatern, Lerum

Klicka för större bild

Lördag 26 november 2016 kl. 17.00 Dergårdsteatern, Lerum
Alingsåsvägen 9, 443 80 Lerum

Biljettpris 375kr, betalande medlem Jazz i Lerum 325kr.
Studerande och barn under 18 år 100kr.

Biljetter på
Ticketmaster: http://www.ticketmaster.se/musik/alla-
musik/10001/events?cities=50550/
eller 
KomIn: https://www.lerum.se/Kommun-och-
politik/Medborgarkontoret-KomIn/Kop-biljett/ 

X-mas with my friends i Lerum

Lördag 26 november får Dergårdsteatern i Lerum ett lika unikt som
förnämligt besök. Nisse Landgren och hans vänner spelar endast
två gånger med sin julshow i Sverige: I Lerum och på Kulturhuset i
Stockholm. Däremot turnerar gänget flitigt i Tyskland där man har
inte mindre än 21 julkonserter. 

Nisse Landgren med sin röda trombon och sin ljusa soulröst är en
av Sveriges främsta jazzambassadörer, både genom sitt spel och
genom sitt engagemang för att sprida musik till fattiga barn i tredje
världen. Hans “Funk Unit”-grupp är ett begrepp framför allt i
Tyskland där han även har arbetat i många år med olika projekt.

Hans vänner har många strängar på sin lyra:
Johan Norberg med sin gitarr är Nisses vapendragare sen många
år. Duon Chapter 2 var välkända redan i början av nittiotalet. Johan
är förutom sitt samarbete med Nisse även flitigt anlitad som jazz-
och studiomusiker. Han har också fått pris som krönikör bland
annat i tidningen Vi.

Jonas Knutsson, saxofonist, kompositör med mera är en av våra
bästa jazzmusiker och har också gjort sig känd för att i bästa
svensk tradition förena jazz- och folkmusik genom sitt samarbete
med Ale Möller och Lena Willemark.

Eva Kruse är en ung basist som drar ett tungt lass i kompet som
ovanligt nog saknar trummor. Hon förvaltar arvet i den förnämliga
danska basisttraditionen och är även kompositör.

Ida Sand har spelat med Nils Landgrens vänner sedan 2007 och är
både pianist och sångerska.
Hon har tidigare gästat Lerum både med sin kvartett och senast
förra året med Samuel Ljungblad och Bohuslän Big Band.

Sångkvartetten håller även i övrigt hög klass:
Jeanette Köhn är operasopran. Hon har fått både Jenny Lind- och
Christina Nilssonstipendiet, sjungit vid kronprinsessans bröllop och
haft flera operaroller. “Jeanette Köhns varma naturliga sopran
binder underbart samman med Jonas Knutssons lyriska saxofonspel
och Nils Landgrens trombon” skrev den engelska jazztidskriften
Jazzwise 2014.

Sharon Dyall är jazz- musikalartist och skådespelerska. Hon
debuterade i TV-serien Varuhuset och har sen dess varit flitigt
anlitad och känd för sin mångsidighet.

Jessica Pilnäs är Johan Norbergs hustru, utbildad läkare och har
gått från Melodifestivalen till jazzsång med mångårigt engagemang
hos Nils Landgrens vänner.

Kvällen kommer att bjuda på inte bara julsånger utan även många
andra uttryck för mångsidigheten hos de sångerskor och musiker
som Nisse Landgren har samlat omkring sig.

Sist men inte minst kommer Lerums kommun att dela ut sitt årliga
kulturpris under kvällen.
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