
  

Jazz på Biblioteket 
”Pröva att lyssna på jazz” 
Lördag 21/4 kl 15 Fri entré 

 Palmfjords Combo 
 
 

             
Foto Stig Norling 

 

Vad är jazz? Något för bara medelålders och äldre publik? Eller för vuxna 
som gilla blues och funk? Eller är det kvinnorna som tar över scenen? 

 

Dagens band består av Stefan Palmfjord trumlärare på Kulturskolan, 
Dan Tillberg saxar, Anders Sjögren keyboard och Micke Eriksson bas.  

 

De ska låta oss få höra exempel på jazzen förr och nu.  
Olika typer av musik som tillsammans kallas jazz.  

Du har troligen hört låtar du tyckt om, men inte vetat att det var jazz.  
Blues, Rhytm and Blues, rock och funk kommer ur samma ursprung.  

Bandet guidar dig igenom den musikaliska resan.  
 

Fri entré. Begränsat antal sittplatser. 
 

Tel/SMS 070-581 66 16. Läs mer på www.enkopings-musikklubb.se   
 

Med stöd av  och Enköpings Kommun 
Upplevelseförvaltningen och i samarbete med organisationerna nedan. 

Postkodlotteriet har stöttat den ideella sektorn med  
8.3 miljarder kronor sedan starten 2005. 

Och tack för stöttning Biblioteket! 
 

 
www.enkopings-musikklubb.se  

 

 
 

 

 
Enköping 

0171-311 91 

 

 
 

 
 

http://www.enkopings-musikklubb.se


  

Jazzcafé söndag 4/3 kl 15 
 Kjell Fernströms Kvintett 

med Isabella Lundgren 
 

        

Enköpings musikstjärnor med solist och basist inlånade samlas hos 
nestorn pianisten Kjell Fernström: Isabella Lundgren sång,  

Jonas Wall saxar mm, Ola Bothzén trummor, Per V Johansson bas 
Isabella Lundgren är ett hett namn på jazzkartan och är flitigt anlitad 

som solist till olika band och med sin egen kvartett. 
Per ingår i bandet ”Trio X” som är flitigt anlitade av MusikKlubben.  
Ola Bothzén spelar i många konstellationer, b la med Miriam Aïda 

och ”Beat Funktion”. Jonas spelar över hela världen med bl a  
Nisse Landgrens ”Funk Unit” och ”Mezoforte”.  

Entré 150 kr, upp till 18 år 50 kr.  
Förköp kontant på Johanssons Kök & Present vid Stora Torget  

och ICA Maxi Spelcafé eller kontant/swish vid entrén till konserten 
Förköp också via biljetter@telia.com   

 

Hemsida www.enkopings-musikklubb.se  Tel/SMS 070-581 66 16 
Västerledskyrkans café, Enöglavägen 41  

Kaffe/te, smörgås och hembakat finns att köpa.  
 

Med stöd av  och Enköpings Kommun 
Upplevelseförvaltningen och i samarbete med 

 

 
www.enkopings-musikklubb.com 

 

 

 

 
Enköping 

0171-311 91 

 
Swish: 

 

070 859 32 84 

 

mailto:biljetter@telia.com
http://www.enkopings-musikklubb.se

	180421 Affisch Pröva att lyssna på jazz 180207
	180304 Affisch Kjell Fernström 180207

