
Vilken härlig succékväll! På Wärdshusjazzens vårfinal på Malmköpings 
Wärdshus den 10 maj spelade Nisse Sandström och hans kvartett inför en 
uppskattande och lycklig publik. Kvällen var fullsatt både i matsal och 
konsertsalong. Arrangörerna tackar för er uppskattning som manar till upp-
följning! Efter höstens och vårens sju jazzkonserter välkomnas ni alla till 
höstsäsongspremiären av vår nya serie på fyra konserter – nya datum,  
men samma tid, samma plats, samma stämning! 

WÄRDSHUSJAZZEN PRESENTERAR STOLT

Torsdag 27 september 18-22
Anna Eklöf & Pipers Jazzband

Sprungna ur musikalisk 
mångfald har Anna och 
hennes pojkar nyfiket fast-
nat för rytmen och gunget i 
jazzen.

Anna är född och upp-
vuxen här i Malmköping. 
Hennes musikaliska vägar 
har tagit henne från rock 
och blues till jazzvärlden i 
storstaden. Anna och ban-
det har just spelat in mate-
rial för en cd att komma ut 
framöver. Se redan några 

låtar på youtube!

Torsdag 18 oktober 18-22
SE-Quartet

SE-Quartet är en, även 
internationellt, uppskattad 
kvartett som spelar nordisk 
jazz med ett fint lyriskt ton-
läge. Herrarna får sin in-
spiration urt gospel/soul/av-
antgarde/klassisk/populär 
musik. Kvartetten fångar 
med dels sina egna melodier 
och sitt energiska beat, dels 
med ett känsligt samspel 
och fina soloinsatser.

SE-Quartet består av Da-
vid Ehrlin saxar (+ lärare på Åsa folkh-s), Rasmus 
H Thomsen piano, Antti Ojala trummor, Martin 
Sundström bas.

Deras tredje platta  »Goin´ North« kom förra 
året och har streamats miljontals gånger på Spoti-
fy. Media uppskattar dessutom skivans tema: En 
välkomnande hälsning till våra nyanlända med en 
musikalisk beskrivning av det nya landet Sverige.

Se många av skivans låtar med SE-Quartet på 
www.youtube.

Välkomna till Wärdshusjazzen på Wärdshuset i Malmköping! Landsvägsgatan 29 B 
Matsalen öppnar 18. Boka bord! Jazzen 20. Entré 160 kr. Ta gärna med dina vänner!
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Tre av våra fyra akter har i höst en lite mer malmköpingsk profil. 
Konsertseriens final ger oss en härlig smak av svängig danskväll på någon gungig 

dancehall i usa! Något för både ögon och öron! Välkomna!
Torsdag 8 november 18-22

Margareta Jablonski & Her Jazzy Trio
Margareta, född & uppvux-
en i Polen, har sjungit jazz 
så länge hon kan minnas: 
Ella, Billie och Sara är favo-
riter. Margareta har fram-
trätt på olika internationel-
la jazzfestivaler – Chicago 
inräknat – tillsammans 
med många namnkunniga 
jazzmusiker. Sverige har 
med åren kommit Marga-
reta nära genom de otaliga 
spelningarna på östersjö-
färjorna. Margareta flytta-
de hit 2006, till Malmköping 2013. En skön kväll 
med välkända jazzstandards ur »Den Amerikanska 
Sångboken« samt svenska och andra evergreens! 
»Jazzy» Trio kompar.

Torsdag 29 november 18-22
Lotten ´n´ the Lucky Lindy Losers

Lindy Hop? Minns du Char- 
les Lindbergh som flög non- 
stop över Atlanten. »Lucky 
Lindy« det var han! »Skut-
tet« över det var »the Hop». 
Dansen fick sitt namn när 
Lindbergh välkomnades i 
New York efter atlantflyg- 
ningen 1927. Det dansades 
på gatorna. Speciellt en solo-
dansande man drog ögonen 
åt sig. Nyfiken reporter:Vad 
är det för dans? Leende sva- 
rade mannen: »Lindy Hop«. 
Sedan dess har dansen med basen i Charleston och 
traditionellt dansas till swing, kallats så. Gam-
la välsvängda örhängen från jazzens ursprung 
till nyss lössläppt americana kryddas ikväll med 
Djangolicks & het Lindyswing. Jazz för välhartsa-
de lackmaron, vida svidar & fladdriga blåsor!


