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       The Beautiful Day - Kurt Elling Sings Christmas 

Jazzvänner och medlemmar i Jönköpings Jazzklubb 

Jönköpings Jazzklubb kan lägga ännu en termin späckad med högkvalitativ musik bakom sig. 

Nu ser vi fram mot hösten. Höstprogrammet finns på jazzklubbens hemsida och vi räknar 

med att skicka ut det i pappersform i mitten av augusti. Men redan nu vill vi uppmärksamma 

följande tilldragelse. 

Amerikanske sångaren Kurt Elling kommer till Vara Konserthus den 5 december och det vill vi 

inte missa. Tyvärr är det inte möjligt för jazzklubben att engagera honom till Jönköping. 

Därför arrangerar vi en resa till Vara Konserthus så att vi ändå kan få tillfälle att uppleva 

denne fenomenale sångare. 

Kurt Elling är en av världens främsta jazzvokalister. New York Times har kallat honom den 

störste manliga jazzsångaren i vår tid. Han ligger ständigt i topp vid olika omröstningar om 

bästa och mest populära artister. Han har nominerats till tio Grammy Awards och bland 

annat vunnit den prestigefyllda kategorin Best Vocal Jazz Album. 2016 släpptes albumet The 

Beautiful Day - Kurt Elling Sings Christmas, och det är detta material som han har med sig. 

Jazzklubben har bokat 40 biljetter på parkett och ordnar med busstransport. Priset uppgår 

till 650 kr och då ingår konsertbiljett på parkett, bussresa Jönköping/Vara Konserthus fram 

och åter samt en enklare måltid i restaurangen före konserten, såsom julmacka. 

Vara Konserthus torsdagen den 5 december 2019. 

Konserten börjar kl. 19.00 och varar ca 1 timme 30 minuter utan paus. 

Anmälan görs till jkpjazz.anmalan@gmail.com. Anmälan är bindande. 

Ange namn och betala in en anmälningsavgift på 250 kr till bankgiro 5931-8519 senast den 

27 september 2019. Ange ”Kurt Elling” på betalningen.  

Ev frågor till Hans Träff, 0709-64 68 34 

 

Bussen avgår från M2 ((Eurostop) och Resecentrum (bussgods). Ange var du vill gå på. 

Räkna med att vi lämnar Jönköping vid 16.00-tiden. Vi återkommer om närmare tidpunkt för 

avresa. 
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