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Swing It ’18 

Lördag den 10 Mars 2018 16:00 
Tallåsskolans Aula, Katrineholm 

Efter 2017 års succé som fyllde aulan med Ulf 

Johansson Werre som kapellmästare och musikalisk 

ledare, är det dags för en ny jazzfest i mars 2018. 

Nu är kapellmästaren tillbaka med en ung professionell 

ensemble som representerar de bästa instrumentalisterna i Sverige. 

Ulf Johansson Werre Super Swing 7 
Ulf Johansson Werre – piano, trombone, sång 

Karl Olandersson – trumpet, sång 

Klas Lindquist – saxofon, klarinett 

Matilda Johansson Werre – sång 

Alexander Brott – gitarr 

Kenji Rabson – bas 

Oscar Johansson Werre – trummor 

 

Det blir swing av mästarna Count Basie och Teddy Wilson. Ulf som mästerlig pianist 

kommer gestalta bägge spelstilarna och kompositörerna. Karl Olandersson trumpet 

och Klas Lindquist saxofon kommer få aulan att svänga rejält. I vissa nummer med 

Ulf som trombonist. 



 

 

Gitarristen Alexander Brott och basisten Kenji Rabson kommer tillsammans med 

Oscar Johansson Werre utgöra en underbar kompsektion och även göra individuella 

solistinsatser. 

Dottern Matilda kommer att gestalta både Ella Fitzgerald och Billie Holiday och 

uppträder för första gången i Katrineholm. 

Sonen Oscar på trummor var med även förra gången och nu blir det trippelt Werre på 

scenen! 

Konserten är den åttonde välgörenhetskonserten som arrangeras av Rotary 

Katrineholm och för andra gången i den stora aulan. De tidigare konserterna har 

hållits i Katrineholms Kyrka. 

Genom konserterna har hittills 155 ungdomar från 

Katrineholm kunnat delta på Stadium Sports Camp – 

en vecka på stort sportläger i Norrköping som verkligen 

uppskattats av både flickor och pojkar. 

Lyssna gärna på Ulf på Spotify med två piano-album. 

Några länkar: 

 Ulf Johansson Werre 

 Ulfs hemsida med många musikdemos 

 Spotify: Klas Lindquist “The song is You” 

 Spotify: Karl Olandersson ”Simple as that” från 2017 

Fler smakprov och referenser finns på klubbens hemsida. 

Ett särskilt stort tack till våra fina sponsorer som stödjer 

konserten och sport-projektet: 

 

 

Lasse Westerdahl 

Projektledare 

Rotary Katrineholm 

www.rotarykatrineholm.se 

Biljetter finns online genom 

Nortic för 200 kr (+avgift) på: 

www.rotarykatrineholm.se 

samt i våra lokala affärer: 

Bela anno 1923, Annas Gröna Rum 

och Hjalmar Pettersons Bokhandel. 
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