
ÅKES  JAZZFESTIVAL  2017

Då radiojazzlegenden Åke Grandell (1938-2015) år 
2013 fyllde 75 år så firade han det med att 
arrangera en egen tredagars jazzfestival i sin 
hemstad Grankulla. Och någon liten anspråkslös 
tillställning var det inte fråga om. Åke, som var god 
vän med de flesta nordiska jazzmusikerna, lyckades
få sådana storheter som bl.a. Bengt Hallberg, 
Hacke Björkstèn, Joonas Rautio,  Antti Sarpila, 
Seppo Kantonen, Mikael Neumann, Pekka 
Sarmanto, Keith Hall, Pentti Lasanen och Kepa 
Kettunen att uppträda på Åkes första jazzfestival. 
Evenemanget blev en sådan succé att publiken 
"krävde" att det skulle bli en årligen återkommande 
händelse. Därför grundade vi en förening för att 
lättare kunna sköta om alla de praktiska 
arrangemangen. Efter en lång och seg kamp mot 
diverse allvarliga sjukdomar dog Åke lite före 
jazzfestivalen 2015. Men så länge som det finns 
publik som tycker om melodisk jazzmusik så 
kommer vi att arrangera dessa tillställningar.
I år arrangerar Understödsföreningen för jazzmusik i
Grankulla rf Åkes Jazzfestival för femte gången och 
det firar vi tillsammans med vårt lands främsta 
jazzmusiker.  

Fredag 03.03.2017,  kl. 19, Nya Paviljongen 
The Petrescu Jazz Trio & Monica Aspelund voc,  
Vi kommer att få höra bl.a. Lady be Good, Girl from Ipanema, Stardust, Take Five, 
Memories från musikalen Cats, Waltz for Debbie från Monica Zetterlunds repertoar mm. 

Lördag 04.03.2017,  kl. 14 & 19,     Nya Paviljongen    
Bianca Morales voc, Jukka Perko saxofon, Juha "Jay" Kortehisto trombon, Marian Petrescu 
piano, Mihai Petrescu kontrabas samt Grani Big Band under ledning av Marko Vasama.
Musik av bl.a. Cole Porter, Duke Ellington, Thad Jones och Bianca Morales mm.    

Söndag 05.03.2017,  kl. 18, Grankulla kyrka
Charlotta Kerbs voc, Teppo Salakka piano.
Bl.a. Jump for Joy, Sermonette med en svensk översättning av Åke kallad "Predikaren", gospellåtarna 
This Little Light of Mine och Just a closer Walk with Thee, jazzlåtar som The Preacher och Mercy Mercy 
Mercy samt låtar ur Duke Ellingtons Sacred Concerts kommer vi att få höra.

För två år sedan gav vi ut CD-skivan ”THE BEST OF ÅKES JAZZFESTIVAL 2014 & 2015”. 
Vi bandade också senaste års festival och kommer även att banda detta års konserter. 
Meningen är att ännu denna vår ge ut ”THE BEST OF ÅKES JAZZFESTIVAL 2016 & 2017”.

Vi rekommenderar att ni bokar biljetter till festivalen så fort som möjligt så att ni inte missar årets största 
jazzhappening i Grankulla. Biljetterna kostar 22:- eller 20:- med Hbl/KSF-kortet och kan reserveras per 
e-mail info@gbb.fi eller 040-90 30000. Info: www.gbb.fi. 

Välkommen till Åkes Jazzfestival 2017.

http://www.gbb.fi/
mailto:info@gbb.fi

