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CAHMANDAGARNA 2016 

och detta programblad i korthet: 

 
Lördag 13 augusti kl 15 

HOT SOUNDS OF NEW ORLEANS 

Jazzkonsert med 

ANTTI SARPILA - klarinett och piano  

ULF JOHANSSON WERRE – piano, trombon, orgel  

Presentationer och program på sidorna 3 till 5 

 

Söndag 14 augusti kl 15 

KONSERT PÅ CAHMANORGELN 
MATHIAS KJELLGREN – organist 

Presentation och program på sidorna 6 till 7 

 

-------- 

EN NY BOK OM CAHMANORGELN 
En kort presentation av Johan Niclas Cahman och orgeln i 

Leufsta bruk på sidan 8 

TACK TILL VÅRA SPONSORER på sidan 9 

INFORMATION OM FÖRENINGEN på sidorna 

10 till 11  
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ANTTI SARPILA –  

klarinett, piano, komposition, arrangemang 

Antti är en av de få internationellt riktigt kända jazzmusi-

kerna från Finland. Han gjorde sina första lärospån som 

musiker hos sin far Kari, som var en av initiativtagarna till 

Pori Jazz Festival, fortfarande en av de största i Europa. 

Det var också där Antti först lärde känna de stora inom 

internationell jazz. En av hans förebilder var Bob Wilber, 

som hade spelat med legendariske Sidney Bichet under 

40-talet. Detta musikaliska arv har lett Antti till sin fäbless 

och respekt för klassisk jazz. Han strävar efter att förena 

influenserna från de stora mästarna (läs: Louis Armstrong, 

Charlie Parker) med sin egen personliga stil.  

Listan på alla storheter i världen som Antti har spelat med 

är lång och får inte plats här… Samma gäller de fina priser 

han har fått. Antti har förstås ett eget band, The Antti Sar-

pila Swing Band. Av intresse för svensk publik är att han 

via ett möte med den bortgångne vibrafonisten Lars Er-

strand, kom att ingå i den framgångsrika Swedish Swing 

Society tillsammans med just Ulf Johansson Werre och 

Björn Sjödin.  

Antti Sarpila framträder reguljärt i Moskva med pro-

grammen Swinging the Opera och Swinging the Ballet, 

där han visar att klassisk musik kan smälta samman med 

jazz.  

  



4 

ULF JOHANSSON WERRE –  

piano, trombon, sång, orgel, komposition, arrangemang 

Ulf är född i Lövånger i Västerbotten 1956 och blev anta-

gen som en av sex till den första jazzkursen vid Kungliga 

Musikhögskolan i Sthlm där han tog examen 1981.  

Ulf var trombonesolist i Gugge Hedrenius BBB under 80-

talet och trombonist i Radiojazzgruppen samt Sveriges 

Radios Storband. Han är sedan dess verksam som orkes-

terledare och solist i nationella och internationella sam-

manhang, samarbetar med svensk och internationell jazz-

elit och är konstnärlig ledare för Uppsala University Jazz 

Orchestra sedan 2004. Bland utmärkelserna märks Musi-

kens Hus Vänners Hedersstipendium  2006, Torgny Se-

gerstedts Kulturstipendium och Uppsala kommuns He-

dersstipendium 2012. 

”Elegans och glamour” är rubriken på Ulf Gustavssons 

senaste recension i UNT där Ulf presenteras som en por-

talfigur för spontant och äkta musikskapande och har av 

kritiker i Sverige och internationellt fått omdömet världs-

klass för såväl sitt piano- som trombonespel - ”It´s not 

often You meet a worldclass trombonist and pianist in one 

and the same person” (trombonekollegan Phil Wilson).  

Ulf JW rör sig fritt i olika genrer och älskar och respekte-

rar allt från New Orleans till modern crossover samt in-

korporerar även bearbetningar av klassisk musik i sina 

konserter. 
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HOT SOUNDS OF NEW ORLEANS 

Program: 

 

 

1. Flee as a bird to the mountain 

2. Oh, didn´t he ramble 

3. Careless love 

4. My gal sal 

5. Mr Jelly Lord 

6. High society rag 

7. Just a closer walk with thee 

8. S:t James infirmary 

9. That´s a plenty 

 

Paus med kaffeservering 

 

10. Bourbon Street Parade 

11. Gloryland 

12. Grandpa’s spells 

13. Tishomingo blues 

14. Georgia cabin 

15. Struttin with some barbeque 

16. Basin Street blues 

17. Carolina shout 

18. Honky Tonky train blues 

19. Just a closer walk with thee 
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MATHIAS KJELLGREN –  

organist 

 

Mathias Kjellgren föddes 1973 i Stockholm där han vid 

Kungliga Musikhögskolan avlagt såväl kyrkomusiker som 

solistdiplom examina. Därefter följde studier utomlands 

för bland andra professor Jean Boyer och framförallt för 

professor Montserrat Torrent. 

Sedan 1997 arbetar Mathias som organist i S:ta Maria 

Magdalena kyrka i Stockholm.  

Han undervisar i solistiskt orgelspel samt orgelmetodik 

vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och är även 

verksam som orgellärare vid Lilla akademiens gymnasium 

och precollege. 

Mathias Kjellgren bedriver sedan länge en mycket omfat-

tande konsertverksamhet med konserter överallt i Europa 

och USA. 

Mathias har tilldelats ett flertal priser genom åren, där-

ibland ”Prix d’Alain” från musikförlaget A. Leduc. 

Han förekommer på en rad CD-inspelningar och framträ-

der ofta i såväl nationell som internationell radio och tele-

vision. 
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KONSERT PÅ CAHMANORGELN 
Program: 

 

1. J.J.Froberger ( 1616-1667) – Toccata d-moll 

2. S.Scheidt (1587-1654) – Variationen über eine 

Gagliarda von J.Dowland 

3. D.Buxtehude (1637-1707) – Canzona d-moll 

BuxWV 168 

4. J.S.Bach (1685-1750) – Fantasi g-moll BWV 542 

5. J.S.Bach (1685-1750) – Triosonat nr 3 d-moll BWV 

527  

Andante 

Adagio e dolce 

Vivace 

6. J.S.Bach (1685-1750) – Fuga g-moll BWV 542 

7. G.Muffat (1653-1704) – Toccata Septima 

 

Ingen paus under denna konsert. 
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EN NY BOK OM CAHMANORGELN 

 

 

Leufsta & Cahmanorgelns Vänner utgav i maj i år en ny 

bok om orgeln i Leufsta bruks kyrka. Den är byggd av 

Sveriges mest framstående och produktive orgelbygga-

re under 1700-talet, Johan Niclas Cahman och är en av 

landets märkligaste orglar.  

Boken kan inköpas vid kyrkoentrén i anslutning till Cah-

mandagarnas konserter. Där finns också mer information 

om boken och orgeln. 
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VI TACKAR: 

 

VÅRA KONSERTSPONSORER 

- Tierps kommun 

- Sensus 

- ICA Torget, Skärplinge 

 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS 

- Stiftelsen Leufsta 

- Tierps Pastorat 

- Leufsta Bruksarkiv 

 

VÅRA BIDRAGSGIVARE, VILKA 

 MÖJLIGGJORT UTGIVNINGEN AV  

BOKEN 

- Kjell och Märta Beijers Stiftelse 

- Kungliga Patriotiska Sällskapet 

- Riksantikvarieämbetet 

- Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för 

svensk kultur 

- Svenska Kyrkan – Uppsala stift 

- Åke Wibergs Stiftelse 
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VÄLKOMMEN ATT BESÖKA  

FÖRENINGENS HEMSIDA! 

www.leufstacahman.com 

På hemsidan hittar Du bland annat: 

- Information om våra arrangemang med möjlighet 

att beställa biljetter 

- Vår utgivning av böcker, CD, trycksaker 

- Samt inte minst essäer om Leufstas historia under 

redaktion av Karin Monié, som även skrivit de fles-

ta texterna 

 

De historiska essäerna och årets program är översatta till frans-

ka och delvis till tyska. Ytterligare översättningar är att vänta. 

Bienvenue à www.leufstacahman.com/francais: 

L’Association des Amis de Leufsta et de l’Orgue de Cahman a 

été créée pour préserver notre plus beau témoignage de la 

grande époque suédoise de l’industrie du fer et de la forge : 

l’usine de Lövsta, dans le nord de l’Uppland. 

Willkommen zu www.leufstacahman.com/deutsch: 

Die Vereinigung Die Freunde von Leufsta und seiner Cahman-

Orgel wurde in der Absicht gegründet, ein kostbares Erbe aus 

der größten Zeit der schwedischen Eisenindustrie und der da-

mit eng verbundenen Kultur zu pflegen – Lövstabruk, oder wie 

es früher geschrieben wurde, Leufstabruk in Norduppland. 
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Stöd Leufsta & Cahmanorgelns Vänner och dess 

arbete med att bevara och sprida kunskap om de kulturella 

värdena i Lövstabruk genom att bli medlem i föreningen! 

Medlemsförmåner är fri entré på ordinarie herrgårdsvis-

ningar och Barnens Bruk samt rabatt på våra konserter, 

kort, trycksaker, böcker och CD. 

Bli medlem direkt genom att redan nu sätta in medlems-

avgiften för 2017 på föreningens bankgiro 479-4780 – 

avgiften gäller då resten av 2016 samt 2017! Glöm inte att 

ange namn, postadress och gärna e-postadress vid betal-

ningen! 

Medlemsavgiften är 

för ungdom upp till 25 år 100 SEK 

för enskild över 25 år  200 SEK 

för familj   300 SEK 

 

Varmt välkommen! 
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