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Årets Jazzfest 
blir en Swingfest 

Lördag den 11 Mars 2017 16.00 i 
Tallåsskolans Aula, Katrineholm 

Staden fyller 100 år! 

Uppsala University Jazz Orchestra, ett ungdomligt hårdsvängande storband under 

ledning av Ulf Johansson Werre - själv en världsartist på piano och trombon. 

Från Finland kommer Antti Sarpila, klarinett som räknas som den bästa Benny 

Goodman-tolkaren i världen. 

Från Kalbo i Östergötland kommer Nisse Sandström tenorsaxofon med sina rötter i 

Katrineholm som varit på den högsta musikaliska nivån sedan debuten 1958. 

Konserten är den sjunde välgörenhetskonserten som arrangeras av Rotary 

Katrineholm. De tidigare konserterna har hållits i Katrineholms Kyrka. Tillsammans 

med kyrkan tar vi nu jubileumsåret konserten till Tallåsskolans Aula med fler 

sittplatser och möjligheten till garderob och kaffepaus. 

Ulf Johansson Werre är anställd som musikalisk ledare för storbandsmusik av 

Uppsala Universitet. Vi kommer att få lyssna till ett skönsvängande program med hög 

igenkänningsfaktor. Benny Goodman, Count Basie och de andra musikskaparna 

kommer att tolkas mästerligt, inte minst av flera unga sångerskor och sångare i 

storbandet. 



 

 

Antti Sarpila och Ulf Johansson Werre har varit del i den 

legendariska Goodmansättningen Swedish Swing Society 

med den nu bortgångne Lars Erstrand - numera trio. 

Antti Sarpila har, förutom att vara jazzmusiker, varit solist 

i Moskvaoperan under 10 års tid där kända operor och 

baletter jazzats upp helt fantastiskt. Helsingforsoperan 

och Antti Sarpila har gjort inspelningarna "Swingin' the 

Opera" och "Swingin' the Ballet". Att det handlar om en 

av världens skickligaste klarinettister råder det inget 

tvivel om! Att komma ifråga som solist och improvisatör 

och arrangör i de sammanhangen är stort. 

Vår egen Nisse Sandström har en gedigen bakgrund och 

har spelat tillsammans med de flesta stora inom jazzen 

och även med Antti och Ulf. Både Nisse och Ulf var 

elever och sedan lärare på Musikhögskolan. 

Det blir en oförglömlig eftermiddag i aulan! 

SWINGKLASSIKER FRÅN DUO TILL 

STORBAND MED MUSIK AV BL.A. 

 COUNT BASIE 

 BENNY GOODMAN 

 DUKE ELLINGTON 

 TOMMY DORSEY 

SAMT NYA ORIGINAL AV 

JOHANSSON WERRE OCH SARPILA 

Både Ulf Johansson Werre och Antti 

Sarpila finns på Spotify & Youtube och 

på Wikipedia finns solisternas meriter, 

några länkar: 

 "Swingin' the Opera" 

 "Swingin' the Ballet" 

 Ulf Johansson Werre 

 Antti Sarpila 

 Swedish Swing Society Live at Regina 

 Ulfs hemsida med många musikdemos 

 

Lasse Westerdahl 

Projektledare 

Rotary Katrineholm 

www.rotarykatrineholm.se 

https://open.spotify.com/album/6yBeQCUdfdNsTM4BtzpibE
https://open.spotify.com/album/381Ue6xE1l51N0CkxpH817
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ulf_Johansson_Werre
http://www.anttisarpila.com/
https://open.spotify.com/album/5x5ZSaUmdgLRxvKWC1Op1p
http://www.ulfjohanssonwerre.com/
http://www.rotarykatrineholm.se/

