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Startsida Villkor & info

Jan Lundgren - "Musik och
Minnen" Söndag 23 april kl.
18.00 2017 Dergårdsteatern,
Lerum

Klicka för större bild

195:-/st

Söndag 23 april 2017 kl. 18.00 Dergårdsteatern, Lerum
Alingsåsvägen 9, 443 80 Lerum

Biljettpris 195kr, betalande medlem Jazz i Lerum 150kr.
Studerande och barn under 18 år gratis!

Biljetter på http://www.ticketmaster.se och
http://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Kundcenter-KomIn/.

Biljetter säljs också vid dörren på konsertdagen, kassan öppnar
normalt 1 timme innan konserten. Vi tar kort och Swish!

Jan Lundgren - "Musik och Minnen" 

När jazzpianisten Jan Lundgren kommer med programmet Musik
och minnen bjuds det på en generös konsert med musik som
många känner igen och har egna minnen till. Jan räknas som idag
räknas som en av världens mest framstående jazzpianister 

Jan Lundgren har vunnit en mängd fina utmärkelser och spelat med
de främsta musikerna inom jazzen. Han är också grundare och
konstnärlig ledare för Ystad Sweden Jazz Festival, som sedan
starten 2010 blivit en internationellt uppmärksammad festival han
har även den rollen sedan februari i år på Jazzhouse Montmartre i
Köpenhamn.

Jan har tidigare gästat Jazz i Lerum i olika grupperingar bl.a. med
trio 2010, i duo med norske basisten Arlid Andersen 2012 och med
LaGaylia Fraizer 2016

Programmet Musik och minnen erbjuder ett omistligt tillfälle att
lyssna, njuta och minnas! Balansen mellan att dels vårda
originalmusiken men samtidigt leverera personliga, intrikata,
harmoniskt skimrande och rytmiskt swingmättade improvisationer,
har blivit något av Jans signum.
Vare sig det gäller standardlåtar, folkmusik eller klassisk musik
utvecklar han materialet och sätter sin egen och högst personliga
prägel.
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