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Hjärtligt välkomna!

Varmt och hjärtlig välkomna till en jazz och folkmusikfestival i jazzpianisten Jan 
Johanssons anda! Som besökare omfamnas du av världsarv, kulturarv, hälsing-
enatur och musik av högsta kvalité. Här finns något för alla musikälskare och 
livsnjutare; vacker miljö, god mat och riktigt bra musik. 

För oss som ordnar detta är helhetsupplevelsen viktigast. Självklart är musiken i 
fokus, men för att du som besökare ska trivas, minnas upplevelsen och besöka 
oss igen är det mer än musiken som ska göra intryck och avtryck. 

Inramningen är vi särskilt stolta över. Världsarvsgården Erik-Anders med dess 
vackra omgivningar känns som den perfekta platsen för festivalen. Jan Johans-
son – festivalens ”huvudperson” - växte dessutom upp bara ett par kilometer 
från Erik-Anders i byn Onsäng.

Lägg till ett familjärt mottagande, dagsfärskt fikabröd och vällagad mat pro-
ducerat med lokala matvaror så har vi DET. Tycker i alla fall vi. 

Hoppas att ni ska trivas!

Välkomna till Världsarvsjazzen 2019.



Jazzmusikern, pianisten och kompositören Jan 
Johansson föddes den 16 september 1931 
i Onsäng, Söderala. Han växte upp i nume-
ra ”Gamla skolan” i Onsäng, bara ett par 
kilometer från Världsarvsgården Erik-Anders. 
Och det är också den största anledningen 
till varför vi arrangerar Världarvsjazzen i ”Jan 
Johanssons anda” på just Erik-Anders.

Jan började spela piano redan som 
11-åring. Under sin uppväxttid i Söderhamn 

var han medlem i Gunnar Hammarlunds Or-
kester. I början av 50-talet flyttade Jan till 
Göteborg för att studera till civilingenjör vid 
Chalmers Tekniska Högskola. När han näs-
tan var klar civilingenjör avbröt han studier-
na för att spela på heltid.

Han har spelat med alla de stora namnen; Stan 
Getz, Alice Babs, Svend Asmussen, Oscar Petti-
ford, Egil Johansen, Georg Riedel, Arne Domnérus 
och Rune Gustafsson och många fler.

OM JAN JOHANSSON
Jan turnerade flitigt och gjorde många in-
spelningar under eget namn. Till de mer 
kända hör Jazz på svenska, Jazz på ryska, 
Musik genom fyra sekler, 8 bitar Johansson 
och Innertrio men det finns också en ansen-
lig mängd inspelningar som innehåller myck-
et fin musik som inte är lika allmänt kända, 
exempelvis Rörelser, In pleno, Jazz på ung-
erska med flera. Han specialskrev även mu-
sik för Sveriges Radio och TV. Hans kanske 
mest kända komposition är signaturmelodin 

till Pippi Långstrump.

Jan Johansson omkom 37 år gammal i en 
bilolycka den nionde november 1968 på 
väg till en spelning. I Världsarvsgården finns 
ett ”minnesrum”. Där kan du läsa mer om Jans 
historia.



OM VÄRLDSARVSJAZZEN
Kultur & Fritid, Söderhamns kommun arrange-
rar tillsammans med Hälsingegården Erik-An-
ders och Söderhamns Catering, för åttonde 
året i rad Världsarvsjazzen – en jazz- och 
folkmusikfestival i Jan Johanssons anda på 
Världsarvsgården Erik-Anders i Söderala. 
I år med stöd av Region Gävleborg och 
Söderhamns sparbanksstiftelse. Under åren 
har Sveriges musikelit med artister som Rig-
mor Gustafsson, Stockholm Jazz Orchestra, 
Georgie Fame, Georg och Sarah Riedel, 
Nicolai Dunger, Jan Lundgren. Merit Hem-
mingsson, Nils Landgren Funk Unit, Sally 
Swag, The Real Group, Miriam Aida, Jonas 
Kullhammar, Janne Schaffer med flera spe-
lat för en entusiastisk och lagom stor publik. 
Här är närheten till musiken, artisterna, Jan 
Johansson och världsarvet i fokus.

Varje år delas Jan Johansson stipendiet ut ur 
minnesfonden till Jan Johanssons minne. Fon-
den förvaltas av Svenska Musikerförbundet. 
Året efter utdelningen genomför stipendia-

ten sin stipendiekonsert i samband med fes-
tivalen. 2018 års stipendiat är Meta Roos. 
I år ger hon sin stipendiekonsert tillsammans 
med Trio X. År 2020 fyller Söderhamn 400 
år! Med anledning av detta firande kommer 
många av kommunens evenemang presen-
teras med extra guldkant, så även Världs-
arvsjazzen så klart! Håll ögonen öppna och 
boka den 17-19 juli 2020!

OM SÖDERHAMN
Söderhamn är en kustkommun 25 mil norr om 
Stockholm i landskapet Hälsingland. Här finns 
mycket att uppleva! Allt från den vackra skär-
gården med över 1 200 öar till djupa sko-
gar och blånande berg. Här kan du besöka 
fantastiska fiskevatten i både hav, insjöar och 
bäckar, ett av Sveriges största landskaps-
konstverk ”Alirs öga”, vackra vandrings- och 
kanotleder,

Flygmuseum med en av Europas största 
flygsimulator, den hänförande utsikten från 
utsiktstornet Oscarsborg, det mysiga fiskelä-

get i Skärså eller den fyrstjärniga campingen 
på Stenö Havsbad. Och så klart Världsarvet 
som du befinner dig på just nu! 

År 2017 arrangerades SM-veckan Vinter i 
Söderhamn med ett trettiotal SM-tävlingar 
under en vecka. Att en så liten stad som Sö-
derhamn kunde arrangera och genomföra 
en SM-vecka på ett sådant fantastiskt sätt 
var både förvånade och naturligtvis väldigt 
glädjande för många. Söderhamns kommun 
arrangerar också årligen en av landets 
största skolavslutningar ”School’s Out” med 
ca 15 000 besökare från Söderhamn och 
kringliggande kommuner! School’s out är en 
nykter skolavslutning med en rad etablerade 
artister och massor av barnvänliga kringakti-
viteter. Evenemanget är gratis och öppet för 
alla. 

År 2020 fyller Söderhamn 400 år, då kommer 
Världarvsjazzen att kläs i en extra fin kostym. 

Firandet startar i samband med nyårsafton i 
år och fortsätter sedan under hela jubileums-
året. Måndagen den 7 september är själva 
”födelsedagen”. Söderhamn fick sina stads-
privilegier av Gustaf den II Adolf den dagen 
år 1620. Då blir det extra fint kalas. Kungahu-
set är självklart inbjudna att delta! 

Till sist; Söderhamns kommun har ett fantastiskt 
föreningsliv! Vi brukar skryta med att Söder-
hamn är världens mest föreningstäta kommun 
(antal föreningar i förhållande till antal invå-
nare). Tack vare detta och ett gott samarbe-
te mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle 
lyckas vi genomföra stora arrangemang med 
bravur! Med kämpaglöd, engagemang och 
en ganska stor portion mod lyckas vi med 
det som många andra inte tror är möjligt. 

För mer information gällande boende, ak-
tiviteter och besöksmål under ditt besök i  
Söderhamn, se www.visitsoderhamn.se



TALL TALES
Tall Tales är ett Stockholmsbaserat musik-
kollektiv som drivs av trombonisten, kompos-
itören och producenten Arvid Ingberg. Det 
skapades av honom och basisten Oskar 
Alex år 2015, som ett examensprojekt på 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Då 
skrev de all musik tillsammans, och efter de 
avlagt examen spelades debutalbumet 
”GAMUT” in 2017. Det andra albumet 
släpptes i september 2018, och ett tred-
je album är på gång under hösten 2019. 
Sedan starten har musiken dragit mer och 
mer åt pop, men låtarna är fortfarande i hu-
vudsak instrumentala. Även om soundet är 
inspirerat av pop är strukturen och arrang-
emangen ofta influerade av jazz och funk. 
Arvid Ingberg beskriver musiken som melo-
disk, svänging och nutida pop med inslag 
av jazz och funk.

-”Den är inspirerad av annan musik jag 
älskar, som The Beatles, Susanne Sundfør, 
Snarky Puppy, Vulfpeck, Loney Dear, Winter-
gatan och mycket mer. Jag drar mig inte för 
att kombinera genrer, och resultatet blir en 
blandning av väldigt melodisk, svängig och 
kontemporär musik, med utrymme för impro-
visation, såväl som noggrant arrangerade 
och orkestrerade passager.”

Arvid Ingberg - trombon/klaviatur  
Samuel Muntlin – saxofon
Petter Alin – elgitarr
Antoni Yammin – bas  
Marcus Sturewall – klaviatur
Simon Liljeblad – trummor.

PROGRAM
FREDAG 19 JULI

STORA SCEN
17.00 A Tribute to Nina Simone
19.00 Lisas!
21.00 Xenomania med Ale Möller

LOGEN
18.15 Tall Tales
20.15 Tall Tales

LÖRDAG 20 JULI

STORA SCEN
15.00 Meta Roos & Trio X
17.00 Kinga Glyk band (PL)
19.00 Jan Allan, Thomas Jutterström, Christina Gustafsson mfl.
21.00 Blacknuss

LOGEN
16.15 Symbio
18.15 Symbio
20.15 Symbio

SÖNDAG 21 JULI

STORA SCEN
11.15 Konsert/Buskspel Söderhamns spelmansgille (i trädgården utanför)
12.00 Workshop – Komtek
13.00 Konsert: ”Tigern säger Grr” 

Lunchservering och fika i caféet och Söderhamns spelmansgille på tunet som  
vanligt. GRATIS BUSSAR från centrala Söderhamn! 

Se mer info om avgångar på näst sista sidan.

LOGEN fre kl 18.15 & 20.15 



Här möts sex fantastiska musiker, alla på sitt 
eget sätt influerade och inspirerade av 
den ikoniska, legendariska, egensinniga 
och ständigt aktuella Nina Simone. En ge-
mensam hyllning med personliga tolkningar 
av hennes älskade och odödliga låtskatt! 

Karin Hammar - trombone  
Ida Sand – piano  
Viktoria Tolstoy - sång 
Fredrik Rundqvist - trummor 
Max Schultz – Gitarr 
NIklas Fernqvist - bas.

A TRIBUTE TO NINA SIMONE
Karin Hammar, Viktoria Tolstoy, Ida Sand 
samlas i en hyllning med personliga tolkning-
ar av Nina Simones älskade och odödliga 
låtar!

Tre stjärnor hyllar en fjärde i A Tribute to 
Nina Simone – pianist, sångerska, komposi-
tör, medborgarrättsaktivist, förebild.

Karin Hammar, 
Viktoria Tolstoy, 
Ida Sand – alla 
fantastiska musi-
ker och artister, 
alla influerade 
och inspirerade 
av den ikoniska, 
legendar i s ka, 
e g e n s i n n i g a 
och ständigt 

aktuella Nina Simone. Här samlas de i en 
hyllning med personliga tolkningar av Nina 
Simones älskade och odödliga låtar!

Eunice Kathleen Waymon föddes 1933 
och hennes dröm var att bli den första svar-
ta kvinnan som fick spela piano i Carnegie 
Hall. Men rasdiskrimineringen i efterkrigsti-
dens USA satte stopp för det musikaliska un-
derbarnet. I stället blev hon jazz-, pop- och 
soulsångerska på en sliten nattklubbssylta i 
Atlantic City och tog namnet Nina Simone 
för att inte skämma ut sin familj.

Det blev början på ett av musikhistoriens 
mest excentriska konstnärskap. Ett liv som 
bland annat präglades av Black Power 
och medborgarrättskamp i USA, depression, 
våld, missbruk, mental ohälsa och landsflykt 
till Liberia och Europa.

Nina Simone hade en extrem förmåga att 
förvandla andras låtar till en personlig er-
farenhet och är berömd för klassiker som 
”Young, gifted and black”, ”Ain’t got no/I 
got life”, ”Backlash blues” och ”My baby just 
cares for me”. Liksom högprofilerade covers 
som ”Just like a woman”.

STORA SCENEN fre kl 17.00



LISAS!
Lisas! bildades 2011 efter att de båda 
Lisorna från varsitt håll fått höra: Ni borde 
spela tillsammans! Samarbetet fick en kick-
start vid EBU Folk Festival i Kroatien och 
sedan dess har

LISAS turnerat i Europa, Kanada och USA, 
bland annat vid Folk Alliance International. 
Duon framträdde i samband med att Way-
ne Shorter tilldelades Schock priset 2017 
och debutalbumet Fiddle and Accordion 
Conversations (Sally Wiola Records) hylla-
des av kritikerna och tilldelades Manifestpri-
set 2018 i kategorin Årets folk. Det utsågs 

även till ett av århundradets viktigaste 
folkmusik- album i tidningen LIRA. I LISAS 
kompositioner hörs spår av såväl barock 
som tango, improvisationsmusik och nutida 
konstmusik. Sedan 2018 samarbetar duon 
med en av Norges mest framsynta stråkor-
kestrar, Trondheimsolistene.

Lisa Rydberg - Riksspelman och barockvi-
olinist - är utbildad vid Kungliga Musikhög-
skolan och den första någonsin i Sverige 
att gå en kombinerad utbildning i klassisk 
musik och folkmusik. Hon har även erhållit 
Diplom på barockviolin. Lisa är numera fri-
lansande musiker med ett brett register; hon 
utgör ena halvan av den hyllade duon 

Bach på svenska och har turnerat flitigt 
med grupper som Jul i folkton och So-
fia Karlsson band. Lisa har gett ut sex 
skivor i eget namn och kan därtill höras 
på en rad album med artister som Ni-
colai Dunger, Sofie Livebrant, Thomas 
Di Leva, Ane Brun och Ulf Lundell. År 
1999 blev hon Riksspelman och har 
även tilldelats Pekkos Gustafs heders-
pris och Spel Stinas medalj.

Lisa Långbacka - accordeon - rör sig 
mellan skilda musikaliska världar; från 
samarbeten med pop-, jazz- och folk-
musiker till opera och teatermusik. Hon 
är utbildad vid Kungliga Musikhögsko-
lan och har bland annat komponerat 
för kammarorkestern Musica Vitae, varit 
kapellmästare för Cullbergbaletten, 
arbetat vid Det Kongelige Teater i 
Köpenhamn och turnerat med artister 
som Tomas Ledin, Sofia Karlsson, Lena 
Willemark och Norrbotten Big Band.

År 2017 var Lisa Långbacka musikpro-
ducent för Nobelbanketten där hon 
också medverkade som musiker och 
kompositör. Hon blev 2015 utsedd till 
Årets dragspelare av Sveriges Drag-
spelares Riksförbund och erhöll 2018 
STIMS pris ”Årets kompositör” vid Folk- 
och Världsmusikgalan.

”Vi hör ett skarpsinnigt musikerskap… 
Två instrument blir ett och en person 
blir två, i en dialog som förmedlar ro-
fylld stämning, vacker harmoni, berö-
rande djup och fjäderlätt sinnlighet.” 
ur Manifestjuryns motivering till priset för 
årets Folk 2018.

STORA SCENEN fre kl 19.00



Stycket andas det som är signifikant för Ales 
stora konstnärskap, hans universella tan-
kar om musik som knyter ihop världen till en 
enda skön plats att vara på. Med humor, 
värme och musik bjuder Ale Möller och hans 
nio åtta medmusikanter på ett färgsprakan-
de fyrverkeri av toner och rytmer!

XENOMANIA med Ale Möller 
Musiklegenden och multiinstrumentalis-
ten Ale Möller tilldelades 2018”Lifetime 
Achievement Award” av den amerikanska 
organisationen Folk Alliance International. 
Tidigare pristagare är bla Bob Dylan och 
Joan Baez. På uppdrag av Sveriges Radio 
har han skapat ny musik, som uruppfördes 
på Urkultfestivalen 2018, och som alltid 
när det handlar om Ale Möller, sprudlar 
spelglädjen. Ett spektakulärt niomanna-
band framför Xenomania, ett 75 minuter 
långt specialskrivet stycke som i mångt och 
mycket sammanfattar Ale långa resa i olika 
musikstilar och genrer. Men framförallt möten 
med en handfull personligheter och tänkare 
som inspirerat Ale och som han dedikerat 
sin musik till.

” Jag måste erkänna att jag länge gått och 
suktat efter just ett sådant här uppdrag. Det 
har nämligen samlat sig en massa svängigt 
mustig musik i huvudet. Musik inspirerad av 
det jag mött på resor i andra kulturer och i 
möten med olika musikanter. Så jag blev väl-
dans glad när jag fick frågan. Nu fick den 
musiken komma ut!” säger Ale Möller.

Titeln ”Xenomania” syftar på Ale Möllers 
egen lust och källa till inspiration i det som 
kan tyckas främmande. Hans många resor 
och möten med musiker har grundlagt en 
fascination över melodiernas rytmiska kraft 
och har nu resulterat i en sprudlande musik 
för dubbelt slagverk och många blåsare. 

Robin Cochrane - balafon, trummor & 
slagverk
Felisia Westberg - kontrabas
Liliana Zavala - slagverk
Kerstin Ripa - valthorn
Jonas Knutsson- saxofoner
Anna Malmström - klarinetter
Johan Graden - klaviatur 
Erik Rydvall - nyckelharpa & mandolin 
Ale Möller - mandola, flöjt, hackbrä-
de, skalmeja, banjo, kantele, dragspel 
& mungiga.

STORA SCENEN fre kl 21.00



META ROOS & TRIO X  
- Stipendiekonsert 
Jan Johansson-stipendiet 2018 tilldelas jazz-
sångerskan och revyartisten som i en lång rad 
sammanhang under många år berikat svenskt 
musikliv, nämligen Meta Roos.

Likt Ella Fitzgerald kallar sig Meta autodidakt 
och kanske är det en bidragande orsak till 
hennes träffsäkra och personliga tolkningar av 
Fitzgerald, både live och på skiva.

Jan Johanssons ”Jazz på svenska” och ”Jazz 
på ryska ” fanns tidigt i Metas skivsamling, och 
dessa två album inspirerade bland annat till 
scenproduktionen ”Folkton på svenska” med 
Trio X, samt Metas roll som Brus Britta Anders-
dotter i Skinnarspelet i Malung. Lägg sedan 
till arbetet vid teatern, som till exempel Peter 
Flacks revyer. Mycket har hon hunnit med tack 
vare sin naturliga musikalitet och scenglädje!

KINGA GLYK TRIO 
Kinga Głyk- endast 20 år gammal- sägs 
vara den bästa basisten bland den nya 
generationen jazz-, blues och funkmusikerna 
i Polen. Hon började sin musikaliska bana 
endast 12 år

gammal då hon spelade med familjens 
band Głyk P.I.K TRIO. Trots sin unga ålder har 
hon redan givit många konserter runt om i 
Europa och resten av världen.

År 2015 släppte hon sitt debutalbum och 
har varit nominerad till “Jazz top and Blues 
Top” i kategorierna New Hope, Bass gui-
tar, och Årets nykomling. I februari 2016 
spelade hon in sitt andra album. Det tredje  

albumet lät inte vänta på sig, hösten 2017 
släpptes det senaste albumet “Dreams” 
med bland andra Greg Hutchinson på 
trummor, Tim Garland på saxofon och Nitai 
Hershkovits på flygel. Albumet har lanserats 
av Warner Music. I juni 2016 spelade Kinga 
in en video där hon framför Eric Claptons 
“tears in heaven”. Detta klipp har visats över 
20 miljoner gånger sedan dess.

OM JAN JOHANSSON STIPENDIET 
Som traditionen bjuder delas Jan Johans-
son-stipendiet årligen ut ur Jan Johanssons min-
nesfond – en fond som inrättades 1968 på 
initiativ av bland andra Arne Domnérus efter 
Jan Johanssons död. Stipendiet har delats ut 
sedan 1969 till bland andra; Merit Hemming-
son, Monica Zetterlund, Esbjörn Svensson, 
Thomas Jutterström, Georg Riedel och många 
fler. Stipendiefonden förvaltas av Svenska Mu-
sikerförbundet. Sedan några år tillbaka sker ut-
delningen av stipendiet rum i samband med 
Världsarvsjazzen. Årets stipendiat tillkännages 
under hösten 2019.

TRIO X  
Trio X är en grupp bildad 2002 
bestående av Lennart Simonsson 
(piano), Per V. Johansson (bas) och 
Joakim Ekberg (trummor). Gruppen 
hette tidigare Trio con X som bildades 
1987. Trio X är verksam som en fast 
ensemble inom Musik i Uppland. Trion 
jobbar med all tänkbar sorts musik, allt 
från jazz, visor, latin, folkmusik, klassisk, 
soul, pop och rock med mera.

Lennart Simonsson - piano
Per V. Johansson - bas 
Joakim Ekberg - Trummor

STORA SCENEN lör kl 15.00 STORA SCENEN lör kl 17.00



JAN ALLAN & ”JUTTERSTRÖM 
SUPRISE”
Jazzikonen Lars Gullin skulle ha fyllt 90 år för-
ra året. Legendariska trumpetaren Jan Allan 
är kanske en av Gullins viktigaste medmusi-
kanter och Bertil Jonasson kanske den främ-
sta förvaltaren av Gullins musik. Dessa två 
legender bjuder under Världsarvsjazzen 
tillsammans med Hans Backenroth, Christi-
na Gustafsson, Jocke Ekberg och Thomas 

Jutterström på guldkorn ur Gullins musikskatt!  
Även det bästa ur “The American Song-
book” kommer att framföras.
  
Jan Allan – trumpet 
Bertil Jonasson – barytonsax & tenorsax
Thomas Jutterström – piano
Christina Gustafsson - sång
Hans Backenroth – kontrabas
Jocke Ekberg – trummor

BLACKNUSS
Legendariska Blacknuss är ett av Sveriges 
bästa liveband! Det startade på anrika 
jazzklubben Fasching i Stockholm i mitten 
på 90-talet. Under 90-talet hade Blacknuss 
hittar som “It should have been you”, “Last 
Night a DJ saved my life” och “Dinah”. Med-
lemmarna i har varierat under åren, artister 
och musiker som Titiyo, Jennifer Brown, Ste-
phen Simmons, Lisa Nilsson, Esbjörn Svens-
son, Chuck Anthony, Goran Kajfes, Per “Rusk-

träsk” Johansson, Desmond Foster, Christian 
Falk, Jonas Kullhammar och Magnus Lindgren 
har kommit och gått, men trots der har det 
typiska groovet som kommit att bli Blacknuss 
signum bestått.

Under ledning av den energiske trumslaga-
ren och kapellmästaren Martin Jonsson, har 
Blacknuss kommit att bli Sveriges svar på 
amerikanska The Roots.

Mary N’Diaye - sång 
Prince Mpedzisi - sång
Pontus Gillgren - trummor
Desmond Foster - bas
Chuck Anthony - gitarr
Tore Berglund - blås
Mats Äleklint - blås
Emil Strandberg - blås
Kettil Medelius - keys

STORA SCENEN lör kl 19.00 STORA SCENEN lör kl 21.00



SYMBIO 
Med stark scennärvaro och en magisk kom-
bination av vevlira och dragspel, överras-
kar Symbio publiken. I ett lekfullt och nära 
samspel skapar duon musik med vibrerande 
energi och virtuositet där två blir fler. Den-
na spännande duo har under det senas-
te året turnerat runt i Sverige och världen. 
Musiken tar avstamp i folkmusiken men möter 
nutida ljudbilder och beat och trollbinder 
publik i alla åldrar.

Symbio tilldelades priset som ”Årets Nykom-
ling” på Folk- & Världsmusikgalan 2016. 
”Folkmusik är det nog men från vilken världs-
del? … Djärvt och innovativt med instru-

ment i många och oväntade roller” löd 
motiveringen. Samma år fick de Kungliga 
Musikaliska Akademiens Ensemble stipen-
dium. Sedan debutalbumet från 2016 har 
duon turnerat intensivt i Sverige och Europa 
och gjort över 200 konserter. Duons andra 
album släpptes i september 2018 och har 
hyllats av kritiker i både Sverige och Europa. 
Sommaren 2019 är Symbio utvalda att re-
presentera Sverige på EBU Radio Folk Fes-
tival på Rudolstadt Festival, Tyskland. 

Johannes Geworkian-Hellman - Hurdy-Gurdy 
Lars Emil Öjeberget - Accordion, Kickbox

”TIGERN SÄGER GRR” 
Med ”Tigern säger Grrr ” har de moderna 
klassikerna bland barnmusiken sett dagens 
ljus. Starka uttrycksfulla melodier med några 
av Sveriges bästa musiker bakom instrumen-
ten. Kombinerat med härliga lekfulla texter, 
som barnen kan lyssna på om och om igen 
utan att tröttna. ”Tigern säger Grrr ” är en 
helsvenskt ambitiös satsning på att göra 
musik för barn med hög kvalité, som vuxna 
också kan njuta av. Lite som ett alternativ till 
all den massproducerade musik som serve-
ras många små öron. Texterna är nyskrivna 
och finurliga, signerade poeten och för-
fattaren Lotta Olsson, som bland annat är 

känd för sina böcker om Morris. Musiken är 
skriven av Anna Einarsson, tonsättare och 
vokalist verksam i såväl jazz som nutida mu-
sik-gebitet. Som sångerska är hon mest känd 
med sin grupp Anagram. ”Äntligen musik som 
barnen kan älska att rimma och ramsa med 
i - och som vi vuxna verkligen kan njuta av 
- vi också!” ”Texterna är ljuvliga och musi-
ken porlande vacker. Det här är fredagsmys 
med barnen, på riktigt!”

Medverkar gör: Monica Dominique, Elin 
Larsson, Backa Hans, Peter Danemo och 
Anna Einarsson.

SÖDERHAMNS SPELMANSGILLE
Söderhamns spelmansgille beskriver sig själ-
va som ”ett gäng människor som spelar folk-
musik och är glada”! Det låter ju lovande för 
söndagens familjedag! Då bjuder de nämli-
gen in till ”buskspel” på tunet vid Erik-Anders 
på söndagen. Ta med ditt instrument och 
häng på, eller slå er ner i trädgårdsmöbler-
na.

LOGEN lör kl 16.15, 18.15 & 20.15 STORA SCENEN sön kl 13.00

PÅ TUNET sön kl 11.15



ÅRETS ARTISTGÅVA - RENSKALLA
Årets artistgåva är skapad av Erik Mossne-
lid – RENSKALLA produkter. Vi vill att Världs-
arvsjazzen ska andas närhet, värme och 
kvalité. Ett besök på festivalen ska kännas 
unikt både för besökare och gästande ar-
tister. Denna känsla värnar vi om i alla led, 
både vad gäller helheten och detaljerna 
och så klart även för musikerna. Därför har 
vi de senaste åren tagit fram unika gåvor 
till de gästande artisterna. I år kommer ar-
tistgåvan från Renskalla. Erik Mossnelid bor 
på gården Renskalla ett stenkast från Jan 
Johanssons barndomshem. Eriks släkt har bru-
kat skog i tretton generationer, och så även 
Erik. - Jag älskar skogen, både där den står 

och sträcker på sig över år och årstider, 
men också det som kommer fram när jag fäl-
ler och sågar. Det är nu jag får se dess inre, 
det jag utgår från i min formgivning.

Genom att värmebehandla träet får det 
egenskaper liknande ädelträets och det 
blir slittåligt. Erik har tillsammans med de 
bästa i restaurangbranschen tagit fram 
produkter för det professionella köket. Men 
inte bara. För det här träet tål också att ses 
på, och därför finns nu produkter även för 
upplevelsen vid matbordet. 

Läs mer om Renskalla produkter på 
www.renskalla.se

Christina & Helge Söderlund driver sedan 
1 november 2016 Söderhamns Catering. 
Både Christina och Helge är uppväxta i 
kommunen och har nu efter många år i ”exil” 
återvänt till Söderhamn. Christina har jobbat 
som kock under hela sitt yrkesliv och kommer 
närmast från Särsta Wärdshus i Knivsta. Helge 
har en gedigen erfarenhet av att driva olika 
företag. De hoppas nu kunna utveckla och 
sätta sin prägel på det redan etablerade 
Söderhamns företaget. 

Under Världsarvsjazzen kommer de att ser-
vera mat.

”Vi lagar mer än gärna mat med närpro-
ducerade livsmedel! Under arbetet med 
SM-veckan 2017 arbetade vi upp ett bra 
samarbete med de producenter som finns 
häromkring. Vi tror att det är ett framgångs-
koncept för alla.” säger Helge. ”Den äppel-
rökta fläskkarrén kommer exempelvis från Dels-
bo Chark, Pepparlaxen är från Skärså Rökeri, 
Britta i Brinken i Trönö bidrar med lammkorv 
och ost till sommartallriken, Skale Skafferi i Sö-
derala bidrar med grönsaker till alla rätter 
och Tewes Konditori i Söderhamn med bröd 
till maten.” fortsätter han.

OM ÅRETS KRÖGARE - SÖDERHAMNS CATERING

Bryggmästare Peter Orest startade Hel-
singe Ångbryggeri i Söderhamn 2004 ef-
ter att ha agerat bryggmästare på Gamla 

Stans bryggeri i Stockholm. 
Helsinge Ångbryggeri har 
sin bas i samhället Ljusne 
bara några kilometer från 
Hälsingegården Erik-Anders. 
De brygger öl i tysk tradition, 
vilket betyder att den är ofil-
trerad och opastöriserad 
och behåller därigenom sin 
friska smak. Den typen av 
öl kallas ibland för färsköl. 

På Stockholm Beer 
and Whisky festival 
2005 tog Helsinge 
Ångbryggeri en 
guldmedalj med 
sitt Helsinge rököl 
och ett silver med  
Helsinge dunkel.

OM HELSINGE ÅNGBRYGGERI



OM VÄRLDSARVET  
HÄLSINGEGÅRDEN ERIK-ANDERS
Erik-Anders i Söderala är en Hälsingegård från 
1800-talets början. Gården visar prov på in-
redningar från flera tidsepoker med nytillverka-
de möbler efter Hälsinglands rika allmogekultur.

Trädgården är återskapad från hur den såg 
ut 1920. Här finns besökscentrum för världsar-
vet Hälsingegårdar, minnesrum för Jan Johans-
son, gårdscafé, möbelutställning samt en butik 
med nytt och gammalt. Erik-Anders är en av sju 
hälsingegårdar i landskapet som tillsammans 
utgör ett av UNESCO’s världsarv. År 2013 in-
vigdes världsarvet med besök av kungaparet.  

ÖPPETTIDER
Öppet alla dagar kl 11-17 fram till 31 
augusti. Onsdagar under juli månad 
öppet till kl 21.00.

VISNINGAR
Varje dag under sommarsäsongen kl 
14.00 hålls guidade visningar. En gui-
dad tur tar ca 45 minuter. Vill du gå 
omkring själv så går det givetvis bra, 
men Erik-Anders tar också emot för-
bokade grupper. Köp biljett i caféet, 
på telefon 072-728 79 41 eller på  
info@erik-anders.se 

KONTAKTUPPGIFTER/HITTA HIT 
Hälsingegården Erik-Anders
Asta 726, 826 92 Söderala 
0270-28 79 41, 072-728 79 41 
info@erik-anders.se

INFORMATION  

FESTIVALBUSSAR
Bussar ut till festivalområdet går från Råd-
hustorget i centrala Söderhamn. För bokning 
av bussbiljett, se www.varldsarvsjazzen.se!  
60 kr/t o r (+ serviceavgift)

PUBLIKPLATSER 
Antalet sittplatser är begränsat så ta 
gärna med egen stol! Samt regnkappor 
om det – mot förmodan – skulle regna. 
Tänk på att paraplyer skymmer sikten 
för de som står eller sitter bakom dig, så 
regnkappa är att föredra. 

INSLÄPP 
En timme innan första konsert. Erik-An-
dersgården är öppen för visning på 
ordinarie öppettider. Se mer information 
på www.erik-anders.se 

SERVERING 
Söderhamns catering serverar mat och 
dryck en timme innan första konser-
ten. Köket stänger kl 22.00 på fredag 
och lördag, ca kl 15.30 på söndag.  
Helsinge Ångbryggeri gästar i år igen 
festivalen, dock utan sin serveringsbuss!

FREDAG 19 JULI 
Söderhamn/Rådhuset - Erik-Anders  
16.00 & 20.00
Erik-Anders - Söderhamn/Rådhuset 
21.00 & ca 10 minuter efter sista konsert

LÖRDAG 20 JULI  
Söderhamn/Rådhuset - Erik-Anders  
14.00 & 18.00
Erik-Anders - Söderhamn/Rådhuset 
19.00 & ca 10 minuter efter sista konsert

SÖNDAG 21 JULI -  GRATIS BUSS
Söderhamn/Rådhuset - Erik-Anders 
10.30  
Erik-Anders - Söderhamn/Rådhuset
ca 10 minuter efter ”Tigern säger Grr”. 



PROGRAM

FREDAG 19 JULI

STORA SCEN
17.00 A Tribute to Nina Simone
19.00 Lisas!
21.00 Xenomania med Ale Möller

LOGEN
18.15 Tall Tales
20.15 Tall Tales

LÖRDAG 20 JULI

STORA SCEN
15.00 Meta Roos & Trio X
17.00 Kinga Glyk band (PL)
19.00 Jan Allan, Thomas Jutterström,  
Christina Gustafsson m.fl.
21.00 Blacknuss

LOGEN
16.15 Symbio
18.15 Symbio
20.15 Symbio

SÖNDAG 21 JULI (FRI ENTRÉ)

STORA SCEN
11.15 Konsert/Buskspel Söderhamns  
spelmansgille (i trädgården utanför)
12.00 Workshop - Komtek
13.00 Konsert: ”Tigern säger Grr”

Lunchservering och fika i caféet och 
Söderhamns spelmansgille på tunet som 
vanligt. GRATIS BUSSAR från centrala  
Söderhamn! Se mer info om avgångar 
med mera på www.varldarvsjazzen.se

MENY

Rostbiff
med potatissallad & picklad rödlök

Gräddstuvad pyttipanna
med rödbetor

Vegetarisk pyttipanna (vegansk)
stuvad med havregrädde och rödbetor

Sommartallrik
med stekt inlagd strömming, gubbröra, gravad 

lax, hovmästarsås, helsingeskinka, rökt korv, 
kycklingklubba med mangosås, frittata med 

sommargrönsaker, ko-ost, potatissalad. 

Vegetarisk sommartallrik (vegansk)
med bön och rotfruktsbiff, hummus, tomat- & 
olivsallad, grönsaksterrin, purjo- & tomatpaj, 
krämig grönsaksröra med vitlök och basilika, 

potatissallad med vinägrette, frukt. 

Pepparlax
med romsås och kokt färskpotatis

Smör & bröd samt sallad till alla rätter.
Merparten av livsmedlen är ekologiska och 

närproducerade.

SERVERING
Söderhamns catering serverar mat och dryck 
en timme innan första konserten. Köket stänger 
kl 22.00 på fredag och lördag, ca kl 15.30 

på söndag. Helsinge Ångbryggeri gästar i år 
igen festivalen, dock utan ölbuss.


