
Kastanjegårdens Vänner 
bjuder in till  

 

Musikcafé 
 

 onsdagen den 5 februari 2020 
 

i Ladan vid Farsta Gård kl 13 – 15 
 

	
Denna konsert möjliggörs med stöd av 

Stockholm Stad, Farsta Stadsdelsförvaltning,  
ABF och Farsta föreningsråd. 

 

Välkomna!	

Fri entrén men lämna gärna ett bidrag till orkestern. 
Medlemsavgift 150 kr/år, PG 35 01 80-6 

Insläpp för medlemmar med medlemskort från kl.12.30, övriga 12.40 
 

www.kastanjegardensvanner.se 
 

	

	

EverGreenish 
TESSAN MILVEDEN har sjungit på jazzscenen sedan 80-talet. Samarbetat med många jazzmusiker 
såsom bl a Bernt Rosengren, Krister Anderson, Lars Sjösten m fl. Texttolkningarna står i centrum för 
hennes framföranden. ”Tessan Milveden gruppens presentatör och sångerska har en utstrålning och 
förmåga att på ett naturligt sätt sjunga jazz och en begåvning utöver det normala - värme och 
raffinemang!” skriver Dalademokraten 
ANN BLOM – är en skicklig pianist med sång som bi-instrument. Förespråkare av jazztraditionen till 
yngre generationer. I skivorna Stepping Through och Simplicity of Heart med Ann Blom Quartet bjuds 
på behaglig och lysande bra kammarjazz - en melodiös elastisk kavalkad. Ann Blom är en "doldis", 
även om hon har spelat i många år. 
CATHARINA WIBORGH - altsaxofonist som har spelat och bott i Barcelona. Gjort en egen platta Tete a 
tete med den spanske pianisten Dani Rambla. Catharina Wiborgh spelar altsax med stor personlighet 
där det melodiska och behagligt vackra har stort utrymme. 
JESPER KVIBERG – är trummisen som spelat med de flesta från Sveriges Jazzband till Clark Terry. 
Jesper Kviberg Social Club of Music heter hans egen grupp, som han gett ut två CD med. Jesper har 
fått utmärkelser som Ronnie Gardiner Award, Egil Johansens minnesfond och Armstrongstipendiet! 
HASSE LARSSON - bas. Han tillhör eliten av våra kontrabasister. Framförallt med den musikaliska 
fingertoppskänsla han trakterar sitt instrument och musiken på men likväl den härliga utstrålning 
och musikglädje han bjuder på.   
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