Jakobstad 8.2.2014

”From Ellington to Clapton”
Konsert lördag 29.3.2014 kl. 19.00 i Schaumanssalen, Campus Allegro, Jakobstad
Tonfallet och Jakob Big Band har den stora äran och glädjen att tillsammans bjuda
Jakobstadspubliken på en unik konsert fylld med bl.a. välkända gamla swinglåtar och poplåtar från
70-talet i bigbandtappning samt ett par låtar ur Duke Ellingtons ”Sacred Concert”. För en del av
Jakob Big Bands arrangemang står Chrsitian Gull som tillsammans med Jan Holmgård även skrivit
arrangemang för kören. För de solistiska uppdragen har vi bjudit in sångare från Musikhuset, d.v.s.
Heidi Storbacka, Sarina Kettunen och Tobias Fagerholm.
En oförglömlig kväll fylld med musikaliska pärlor från förr och nu utlovas!
Tonfallet är en av Jakobstads mera långlivade blandade körer, grundades redan 1974 och har hunnit
medverka i mångt och mycket under sina verksamma år. Kören verkar i Arbetarinstitutets regi.
Kören leds av Jan Holmgård och ett flertal nya sångare har under de senaste åren hittat till kören,
vilket bidragit till en homogen och välbalanserad klang i kören.
Det mest karakteristiska för kören är den lättsamma jazzinspirerande musiken, men kören behärskar
även ett mångfald andra stilar som t.ex. pop och rock. År 2010 gjorde Tonfallet tillsammans med
Ålands projektkör i ledning av Johanna Grüssner, ett samarbete som utmynnade i en storslagen
rockkonsert ” A Tribute to Queen” som framfördes både på Åland, i Jakobstad och i Kristinestad.
Projektet blev en stor succe´. Tonfallet har gjort många ”Hits i körtappning” under de senaste åren
och i körens verksamhet ingår även den välbesökta traditionella julkonserten, som hålls i december i
Pedersöre kyrka.
www.tonfallet.sangochmusik.fi
Jakob Big Band är ett fullstort storband med 4 trumpeter, 4 tromboner, 5 saxofoner, piano, bas,
gitarr och trummor. Bandets musiker är en mix av musikstuderanden, professionella och amatörer.
Michael Ford är bandets kapellmästare. Han är en proffsmusiker från England men numera bosatt i
Larsmo och jobbar som musiklärare i Musikhuset. Jakob Big Band har sitt säte i Jakobstad men
musikerna kommer även från omnejden och från andra delar av Svensk-Finland.
Jakob Big Band bildades och växte till ett fullstort bigband i mitten av 90-talet men har sina rötter i
Jakobstads Storband som var aktivt redan under 70-talet. Hösten 2009 fick Jakob Big Band en
“nystart” då Michael Ford tog över som kapellmästare efter att bandets trogna och mångåriga
kapellmästare och ”allt-i-allo” Holger Moisio steg åt sidan.
Dagens Jakob Big Band är mycket aktivt och fungerar även som Musikhuset bigband . Bandet övar
regelbundet och arbetar med olika musikprojekt som utmynnar i konserter. Som exempel på projekt
kan nämnas ”Music of Thad Jones and Buddy Rich”, ”Finnish Big Band Music”, ”Music of Petri
Juutilainen”, ”Big Band Show a’la Michael Buble, Robbie Williams, Paul Anka”, ”Glenn Miller
Dance” och ”Soul Music”. Senaste projektet var ”Swing Jazz with Gunhild Carling” på Jeppis Jazz
Festival 2013.
www.jakobbigband.fi
*****
Konserten hålls lördagen den 29.3.2014 kl. 19.00 i Schaumanssalen, Campus Allegro, Jakobstad
Biljetter 20e/15e (stud). Förköp http://www.lipputoimisto.fi/ samt vid Infopunkten i Campus
Allegro, Jakobstad
Arrangörer: Jakob Big Band rf och Sånggruppen Tonfallet r.f.

