
19:e året  

i rad

Det är festligt, folkligt och fullspikat  – precis som det var på 
Topsy Lindbloms tid när Nalen var ett välkänt jazztempel. På jazz-
kvällen spelar musikerna utan gage, klubbmedlemmarna jobbar 
som funktionärer, publiken är fulltalig och sponsorer bidrar i bak-
grunden.

Jazzfesten startades av Stockholm Västerled Rotaryklubb redan 
2002, nu arrangeras den för 19:e gången. Datum: Måndag den 27 
januari 2020. Över 1,2 mkr har hittills samlats in och överförts till 
välgörande ändamål. Bidraget 2020 kommer att gå till Gapf, som 
jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Nalen är den perfekta platsen för att lyssna på musik med swing 
eller gärna för att ta sig en sväng på dansgolvet när man känner för 
det.

Omkring 90 musiker i sex orkestrar på två scener ser till att den 
klassiska nalenstämningen återkommer! Rotarys kväll är den störs-
ta årliga jazzfest Nalen har. Välkomna!

ARRANGÖR: 
STOCKHOLM-VÄSTERLED ROTARYKLUBB

Smelivs
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I Harlem spisas musiken. Man sitter eller står och blir engagerad tack vare 
bandens härligt musikaliska dialog med publiken.  I  Stora salen finns plats 
både för sittande, stående och dansande. Här finns också en bar som serverar 
vin, öl, kaffe, kalla drycker och varm korv med bröd. I närheten finns många 
restauranger om du vill äta middag innan du hoppar i dansskorna. Nalen t ex 
har en restaurang på hörnet. I Stora salen spelas jazz som stimulerar till dans 
och kompletterar sorlet från alla glada deltagare.

Biljettpriset är 400 kr, men du får möjlighet att köpa biljetter med 50 kr ra-
batt före 15 december.. Biljetter till Jazzfesten är en uppskattad gåva t.ex. till 
jul.

Jazzfesten – en upplevelse som slår det mesta!
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orkestrar & grupper
Denna kväll skulle inte kunna genomföras utan de fantastiska orkestrar 
och artister som levererar underhållning i toppklass och samtidigt donerar 
sitt gage till projektet:

stora scenen
swing that music
Stenhårt autentisk sväng från swingjazzens amerikanska glansdagar på 
30 och 40-talet. Trio-sång från den egna ”Andrew-sisters” gruppen. Häng 
med till 1930 talets Harlem och upplev musik och show från Swing-eran. 
Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, Artie Shaw och Cab Cal-
loway är också med förståss. Bandet grundades 1990, och har sedan dess 
uppträtt på otaliga jazzklubbar, konserthus och europa-turneer. Besök vår 
hemsida för information om var vi uppträder nästa gång eller om ni vill 
komma i kontakt med oss.
Kontakt: www.swingthatmusic.se

bara damer & co
är ett riktigt storband där spelglädjen är på topp. Bandet med en spra-
kande glittrig blåssektion och ett coolt stadigt komp bjuder på ett härligt 
svängigt ös. Vi spelar allt från klassiska toner från 1920-talets jazzera till 
dansant swing med maffigt storbandssound. Därmed finns favoriter för 
alla. Med sångerskor från alla sektioner händer det alltid något nytt. Låt 
oss sätta guldkant på tillvaron, festen, företagsevenemanget eller invig-
ningen, boka oss via http://www.baradamerco.com/

air mail big band
Air Mail Big Band är ett komplett storband som gillar att sprida glädjen 
med musik till vår publik. Vi är en orkester av samma typ som de som 
leddes av Glenn Miller, Duke Ellington och Count Basie. Likt dessa gam-
la mästare spelar vi klassisk swing, men vi har också valt att följa vår tid 
genom att erbjuda en bred repertoar bestående av pop/rock, soul/funk och 
latin.
Air Mail Big Band kan engageras för att spela på mässa, konferens och 
kick-off likaväl som på privat fest och bröllop. Vi spelar både underhåll-
ningsmusik, konsertmusik och dansmusik. Några av våra senaste scener 
har varit Smaka på Stockholm i Kungsträdgården, Kulturnatten i Stadshu-
set och festspelning på Vasamuseet.
För en kontakt med oss gå in på vår Facebook-sida (https://www.facebook.
com/AirMailBigBand/)  eller skicka ett mail till info@airmailbigband.
com.

harlem
jelly babies jazz band
Orkestern med mottot : ”Happy jazz makes happy people”. Jelly Babies 
spelar swing och klassisk jazz och har många av låtarna från 20- och  >
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30-talet på sin repertoar .Vi har inte låst in oss i den gamla dixiestilen utan 
har med flera melodier från ”The Big American Songbook” på vår låtlista. 
Orkestern grundades år 2000 och vi har deltagit i flera festivaler, jazzklub-
bar, företagsevent och privata fester. Bandet har sedan 2008 årligen gjort 
en konsertturné till England.  >

Bandet har också en egen ”fun club” man kan bli medlem i och få infor-
mationer om när bandet spelar och mycket annat genom att skriva till 
hans.nyman@home.se. Läs också om bandet på hemsidan www.aquamu-
sica.net där också länkar till Youtube finns från två av våra konserter. 
Rolf Ekelund (trp), Kaj Sifvert (trb), Hasse sporre (kl), Ulf Dreber (ssx), 
Pelle Larsson (pi), Claes Grönberg (bjo), Hans Nyman (sbs),   Per Lillie-
höök (bat), Per-Arne Lindholm (voc). För bokning ring: Hans Nyman, Tel: 
08-96 35 90, Mob: 0730-49 81 22, e-Mail: hans.nyman@home.se
 
beckholmen beat company
Ett 7-personersband som tar sin repertoar från olika epoker i blandade 
stilar med melodier från början av förra seklet till idag. På Nalen bjuds det 
på övervägande på jazz och latinamerikanskt men ett och annat musika-
liskt krumsprång kan förekomma. Musiken framförs med energiskt sväng 
och ”dyra” snygga accorord. Orkestern bildades 2017 av bandmedlemmar 
som tidigare spelat tillsammans i olika konstellationer. Repetitionslokalen 
ligger på Beckholmen, bland marinkulturella torrdockor och båtvarv, därav 
orkesternamnet. Boka oss via email på adress bjorn@vattentornshuset.se 
eller karin.ljungstrom@gmail.com.
Bandet:
Karin Ljungström (sång), Anders Malm (trumpet), Peter Borgén (tenor-
sax), Hjalmar Öhrström (keyboard), David Nelson (gitarr), Björn Olofsson 
(bas), Anders Häggström (trummor) 

basklas & his ten doctors of syncopation
Orkestern bildades 1986 av musikanter med bakgrund i olika studen-
torkestrar från Sveriges olika universitet. De entusiastiska musikanterna 
strävar efter att återskapa soundet från de ursprungliga storbanden från 
1920-talet kombinerat med ”glimten i ögat”-arvet från studentmusiken. 
Bandet fokuserar på det som kallas ”Machine Gun Jazz”, heta stomplåtar 
som framfördes av orkestrar såsom Fletcher Henderson, Duke Ellington, 
Don Redman och Cab Calloway.
Vidare info & kontakt: http://www.basklas.org, basklas@basklas.org

Till förmån för Riksorganisationen Gapf (Glöm aldrig Pela och Fadime) och  
deras arbete i lokalt skolarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
Köp via Facebook Nalen Rotary Jazzfest eller direkt på Nortic.se


