
 Stjärnspäckade

ÖBACKA JAZZ OCH 
BLUESFESTIVAL 

8-12 aug I HÄRNÖSAND

Terell Stafford (USA)
Dick Oatts (USA)
Gustavo Bergalli (Argentina)
Sapporo JuniorJazzband (Japan)
Isabella Lundgren
Martin Sjöstedt
Peter Danemo
Per Nordgren
Ion Baciu
Daniel Forsberg
Christian Sundeqvist
Tom-Eddye Nordén

Hamnkrogen-Logen-Metropol-Tumbleweed



Öbacka Jazz och 
Bluesfestival 8-12 
augusti.
I samband med Jazzkurs i Höga Kusten och i 
samarbete med MusikVästernorrland anordnar 
Öbacka Jazz&Blues liksom tidigare år denna 
jazzfestival.  

Festivalen har långsamt vuxit i omfång 
och i år tillkommer en ny annorlunda 
spelplats i någon tom affärslokal eller 
restaurang i centrala Härnösand.
Speciellt roligt är det att vi får hit ett 
barn/ungdomsstorband från Japan. 
Jazzmusik är stort i Japan. Som vanligt 
får vi höra jazzkursens internationellt 
etablerade musiker/lärare.

Dick Oatts 
Välkänd profil efter många besök i 
Härnösand, inte minst samarbetet med 
High Coast Jazz Orchestra. Dick åker 
ständigt runt i hela världen och under-
visar och spelar. Han har en professur 
på Temple University i Philadelphia i 
USA och spelar regelbundet på klub-
ben Village Vanguard i New York med 
Vanguard Jazzorchestra (f.d Thad Jones 
–Mel Lewis BigBand.) 

Terell Stafford 
Ytterligare en internationell stjärna. Te-
rell har en lång meritlista med grupper 
som bl.a McCoy Tyner sextett, Benny 
Golson sextett, Jimmy Heath kvintett . 
Terell är också chef för jazzutbildningen 
vid Temple University i Philadelphia i 
USA.

Gustavo Bergalli
Kanske den mest internationella av 
våra svenska jazzmusiker med ständiga 
turnéer i Europa och övriga världen. 
Gustavo som numera bor i Buenos Aires 
är hemma i Sverige både som lärare på 
jazzkursen och för att spela på 
festivalen. 

Isabella Lundgren
Redan en etablerad sångstjärna i jazzgen-
ren och en stor publikdragare på fjolårets 
festival.  Vann gyllene skivan 2015 för sitt 
album ” Somehow life got in the way” 
inspelad med Nordiska Kammarorkestern 
och Calle Bagges trio.

Sapporo Junior Jazzband
Ett ungt storband som håller till i Sap-
poro Art Park i Japan. Efter provspelning 
plockas ett band ut och man repeterar 
varje helg året runt förutom nyårshelgen. 
Bandet spelar en rad konserter i Japan 
och har spelat i bl.a USA och England. Det 
är en riktig vitamin injektion att se dom 
uppträda. Ett unikt gästspel i Härnösand.

Martin Sjöstedt
Martin har spelat med de flesta kända 
jazzmusiker i Sverige och även en hel del 
utomlands. Han leder egna grupper och 
är kapellmästare för sångerskorna Vivian 
Buzek och Anna Sise.
Har också komponerat och arrangerat en 
hel CD med musik för storbandet  
Stockholm JazzOrchestra där han också  
spelar kontrabas. 



Peter Danemo
En ny bekantskap som lärare på kur-
sen. Peter är en av våra bästa och mest 
anlitade jazztrumslagare med en impone-
rande meritlista.
Han har också komponerat och arrang-
erat musik för storband på skiva, i detta 
fall Norrbotten BigBand.

Medverkar gör också ett antal lokala 
krafter i länet med stor kunskap och 
erfarenhet av att både spela 
professionellt samt att undervisa. Per 
Nordgren på gitarr, Tom Eddye Nordén, 
bas samt pianisten Ion Baciu med sin trio 
bestående av Christian Sundeqvist på 
trummor och Daniel Forsberg på 
kontrabas. Patrik Grundström leder sitt 
band i projektet Tumbleweed.

Programmet: 

Tisdag 8/8  
19.00 - plats meddelas på  
www.obackajazzoblues.se 

Patrik Grundströms Tumbleweed  
Plays Video Games.
Patrik Grundström - Elbas, Kontrabas, 
Synthbas
Per Nordgren - Gitarr, Synthgitarr
Josef Eriksson - Gitarr
Jesper Norberg - Piano, Synth
Christian Sundeqvist – Trummor
Musik från de berömda TV-spelsserierna 
The Legend of Zelda och Super Mario 
Bros arrangerat för 2 gitarrer, bas, 
keyboard och trummor.
The Legend Of Zelda & Super Mario Bros 
är två av de mest populära spel-serierna i 
tv-spelshistorien. 

Onsdag 9/8 
 
Lunchkonsert på Hamnkrogen  
12.00-13.00.
Pianisten Ion Baciu trio (Christian 
Sundeqvist och Daniel Forsberg) med 
solisterna Isabella Lundgren och Gustavo 
Bergalli.

Torsdag 10/8 

Lunchkonsert på Hamnkrogen 
12.00-13.00 
med Ion Baciu trio samt solisten Dick 
Oatts på altsaxofon.

Fredag 11/8 

Lunchkonsert på Hamnkrogen 
12.00-13.00 
med Ion Baciu trio  samt solisten Terell 
Stafford på trumpet.

Jazzkväll på Logen 
med start 19.00
Sapporo Junior Jazzschool band. 
Dick Oatts -Terell Stafford Quintet samt  
Lärarbandet från Jazzkursen.

Lördag 12/8.  

Avslutande elevkonserter på Hamnkrogen  
13.00-16.00 
med elever från Jazzkursen samt 
Sapporo JuniorJazzschool band.

Jazzkväll på Metropol 
med start 19.00.
Elevgrupper från jazzkursen. 
Sapporo JuniorJazzschool band samt 
avslutande jam-session med elever och 
lärare från jazzkursen. 
Lärarbandet på jazzkursen med Isabella 
Lundgren



I’

Gratis entré till lunchkonserterna på Hamnkrogen. 

Entré till Metropol och St Petri Logen  
Medlemmar 120:-, Ej medlem 180:-,  Studerande Medlem 50:-, Stud. ej medlem 100:- 
Entré tisdag Patrik Grundströms Tumbleweed 
100:-

Sapporo Junior Jazzschool band


