
KOM OCH NJUT! 

WÄRDSHUSJAZZEN PRESENTERAR STOLT
Hoppas jazzsuget är på topp. Nu svänger det loss igen 
på wärdshuset med två vårliga konserter på rad! Bjud 
med dina vänner och boka ett bord för en kulinarisk-, 

med påföljande musikalisk kick! Välkomna!   

Hej alla jazzvänner!
Torsdagen den 1 mars var det dags att hälsa 
Lasse Törnqvist åter med sitt förnämt lågmäl-
da och harmoniskt svängande Sweet Jazz Trio.

Lasse hade med sig Larssönerna Mats, gitarr  
och Hasse, bas – dock ej släkt. Kvällen kan nog 
sägas gå till hävderna som tät och lyrisk. Med 
sig hade bandet sin i oktober 2017 – tionde – i 
Japan – släppta CD! Gick fint åt!

Välkomna till Wärdshusjazzen! Ta gärna med dina vänner!  
Matsalen öppnar 18. Boka bord! Entré 160 kr.
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dorff, Gunnar Svensson, Bengt Hallberg, m fl. 
En trevlig kväll med swingförtecken med detta 
lill/storband. 

Torsdag 26 april 20-22
kommer så nyköpingsbaserade »5sax&komp« 
som består just av denna uppställning musi-
ker. Kvällen ägnas i två set åt »Så minns vi 
Nalen«. Bandet spelar fina arrangemang av 
våra svenska storheter som Sven-Olof Wall- 

Torsdag 10 maj 20-22
Kristihimmelsfärdsdag firas 
med Wärdshusjazzens final-
konsert med  saxofonisten 
Nisse Sandström och hans ny-
bildade qvintett. Nisse är nog 
vår närmaste jazzvärldsartist 
här i krokarna... Hans bebop- 
sax prickar in vad som sägs 
i vår folder »Vad är Jazz?«. 
Läs, lyssna och kommentera!

Jazzgalleriet 
Bese bildutställningen med våra besökande 
jazzprofiler, fotograferade av Flens Fotoklubb. 
Bilderna från höstens konserter kompletteras 
efter varje konsert under våren.

Hur går vi vidare?
Vi vill gärna hålla ut och ta ett litet steg till i 
höst. Några band är kontaktade. Vi återkom-
mer med datum längre fram. Så, välkommen 
på torsdag och om fjorton dagar igen. Vi ses!•
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