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Gislaveds Storband – historik

(artikel av Agne Benjaminsson 2011-11-24)
GISLAVEDS STORBAND STARTADE som en avdelning i Gislaveds Musikkàr 1971. Initiativtagaren
var Juan Campmany, då saxofon- och ﬁollärare i Gislaveds Musikskola.
Storbandets första offentliga framträdande var en egen avdelning i en av musikkårens konserter
hösten 1971.
Dagens storband
Gislaveds Storband är i dag ett av Sveriges äldsta
aktiva storband med 33 år på nacken men lever i
allra högsta välmåga..
Under alla år har samarbetet med musikskolan
och på senare är estetiska gymnasieprogrammet
varit mycket bra. Detta har resulterat i att ett antal
unga musiker fått en god skolning i storbandet och
därefter gått vidare till att i dag vara professionella
musiker både i och utanför Sverige.
Gislaved Storband ser ljus på framtiden, inte
minst med tanke på alla duktiga ungdomar som
ofta via musikskolans storband ”Little Big Band”
kan få möjlighet att vidareutvecklas i storbandet
och berika musiklivet både i och utanför
Gislaved.

Gunnar Siljabloo gästade storbandet på den tiden det var
en sektion inom Gislaveds musikkår.
Fotograﬁ i Värnamo-Tidningen den 1 februari 197.

Annons i Värnamo Nyheter den 5 november 1974. Fortfarande är storbandet en sektion inom Gislaveds musikkår.

Storbandet egen förening 1978
I denna form fortsatte storbandet fram till 20/4
1978 då föreningen Gislaved Storband bildades
som en egen ideell förening.
1980- och 90-talen har hittills varit de mest
aktiva åren i föreningens historia med en mängd
konserter, ﬂera resor och under några år på 1980talet en egen storbandsfestival, tillsammans med
välkända svenska och utländska artister.

Ledare i Gislaveds Storband
Följande personer har varit ledare i Gislaveds
Storband:
Juan Campmany
Kenth Lindén
Juan Ochoa
Hans Wiklund
Stefan Johnsson
Roger Sjöholm
Krister Karlsson
Några minnesvärda händelser
1971
Första framträdandet.
1975
Medverkar på LP-skivan “Kommun
med klang”.
1978
Föreningen Gislaveds Storband bildas.
1981
Inspelning av musikkassett med Svante
Thuresson.
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Värnamo Nyheter den 23 oktober 1978. Detta var ett av de
första arrangemangen Gislaveds storband genomförde.
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Smålands Folkblad den 3 december 1980.
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Äldre logotyp för Gislaveds storband.
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1981
1982
1984
1984

Storbandsfestivalen i Gislaved sänds i
Sveriges Radios television (nuvarande
SVT).
USA-resan.
Spanienresan.
Storbandet får egen repetitionslokal
under tillbyggda Gislehallen (Gislaveds
idrottshall): Jazzbunkern.

1986
1994
2004
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Skeppsholmsfestivalen med Georgie
Fame.
Första CD-skivan med Putte Wickman
och Johan Stengård.
Andra CD-skivan med Glenn Millermusik.
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Lars-Erik Karlsson.
Fotograﬁ i Värnamo Nyheter den 23 april 2011: David Allin.

368

Gislaveds storband, grundat 1971/1978

Artister storbandet framträtt med
Under åren har Gislaveds Storband framträtt med
en rad mer eller mindre namnkunniga musiker
och sångare (i bokstavsordning):
Helge Allbin,
Jan Allan,
Anders Berglund,
Marie Bergman,
Allis Brorsson,
Etta Cameron,
Janne ”Loffe” Carlsson,
Lars Danielsson,
Bernt Egerblad,
Anders Ekdahl,
Lena Ericsson,
Lars Erstrand,
Georgie Fame,
Andreas Glans,
Jan Harrington,
Sonya Hedenbratt,
Ann-Kristin Hedmark,

Annons i Värnamo
Nyheter den 11 september 1986.
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Curt-Erik Holmqvist,
Mats Holmqvist,
Claes Jansson,
Ulf Johansson/Werre,
Hayati Kafé,
Karin Krogh,
Tommy Körberg,

Anna-Lotta Larsson,
Babben Larsson,
Ove Lind,
Lisa Linn,
Nils Landgren,
Tete Montoliu,
Gunnar ”Siljablo” Nilsson,

Tommy Nilsson,
Diana Nunez,
Roger Pontare,
Nanni Porres,
Wilma Reading,
Mats Ronander,
Anne-Lie Rydé,
Lars Samuelsson,
Titti Sjöblom,
Christer Sjögren,
Johan Stengård,
Anita Strandell,
John Surman,
Lill-Babs Svensson,
Märta Svensson,
Bo Sylvén,
Svante Thuresson,
Victoria Tolstoy,
Ulf Wakenius,
Östen Warnerbring
Little Mike Watson,
Robert Wells,
Per-Åke Wennerberg,
Putte Wickman,
Sylvia Wrethammar,
Rune Öfwerman,
Inger Öst.

Sedan 1984 repeterar och konserterar Gislaveds storband i Jazzbunkern under Gisle
sportcenters idrottshall.
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Gislaveds Storband – från hemsidan om ”Swing-afton i
Anderstorps missionskyrka” den 14 november 2011

http://sv-se.facebook.com/pages/Gislaveds-Storband/10055941669
3355#!/photo.php?fbid=100559673359996&set=pu.100559416693
355&type=1&theater)

Arne Lind, gitarr och Joel Malmborg, bas, svängde skönt i Walking my Baby
Back Home.

Det var i alla fall inte sånglektioner Helén
Andersson behövde i sin tolkning av Teach
me Tonight.

Saxar, tromboner och trumpeter - så ska ett riktigt storband se ut! Grymt vad
det svängde gôtt i Ladybird!

Krister Karlsson, tenorsax, kom loss rejält i
Curbits av Nils Lindberg.
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Henrik Kristoffersson, hela bandets motor,
bluesade till det i Georgia.

Maria Nordström i en honungslen version av Honeysuckle Rose.

INSÄNT

WWW.LOKALTIDNINGEN.SE/VASTBOANDAN

G: CECILIA ERICSON
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KVÄLLEN avslutades med
dragning av lotterierna. Gladast av alla var kanske Disa
Lundin som ﬁck med sig en
jättestor nallebjörn hem.
SMU – Svenska Missionskyrkans Unga – är en ideell
förening och basaren är en
viktig ekonomisk inkomstkälla som gör det möjligt
att fortsätta åka på läger och
driva barn- och ungdomsverksamhet i Hestra och
Grimsås. Detta år blev resultatet av basaren drygt 30 000
kronor och SMU vill säga ett
stort tack till alla som hjälpt
till att bidraga till denna
summa.
PIA SKOGSBERG

Fullsatt pianokväll på musikskola
INSÄNT. Det blev fullsatt
när pianoeleverna på Musikskolan nyligen inbjöd till
pianokväll.
Kvällen inleddes med en
konsert i Gislesalen och
därefter delade eleverna
tillsammans med sina respektive lärare upp sig i olika rum, där det fanns möjlighet för besökarna att

KRYSSNING TILL

OSLO

lyssna på såväl lektioner tredje plats Håkan Hulebo,
som pianostycken.
Smålandsstenar och på fjärAlla ﬁck också gå en tips- de plats kom Per-Ola Gunpromenad, som anord- narsson, Smålandsstenar.
nats inomhus i den nyre- Samtliga dessa med 11 rätt.
noverade och nybyggda
musikskolan.
Vinnare blev Britt Ölander,
Gislaved med 12 rätt.
På andra plats kom Maria
VästboAndan
onsdagen den
30 november
ANN-CATHRINE
ANDRÉ
Hulebo,
Smålandsstenar,

2011.

Nu kan du boka
en 2 nätters
kryssning till
Oslo – vi bjuder
på Julbordet
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DET BLEV en svängig måndagskväll med Gislaveds storband
FOTO: PRIVAT
i Anderstorps missionskyrka.

Svängig kväll
i Anderstorp
INSÄNT. Jazz i Anderstorp
en helt vanlig måndagskväll
– hur ofta händer det? Förra
måndagen hände det i alla
fall och enligt Gislaveds storbands dirigent Krister Karlsson är det en av två likheter
mellan Anderstorp och New
York – måndagskväll är storbandskväll! Den andra likheten är att båda har en staty av Frihetsgudinnan…
Ett hundratal personer
hade samlats i Missionskyrkan för att lyssna till Gislaveds storbands första helt
egna konsert på länge. Storbandet hade komponerat en
repertoar som är ny för bandet, även om många nummer är gamla.
Konserten startade med

en härligt svängig version
av ”Flickorna i Småland”,
vilket inte helt osökt ledde fram till en presentation
av bandets egna vokalister
Maria Nordström och Helén
Andersson.
Tjejerna framförde ett
knippe sångnummer som
”Walking My Baby Back
Home”, ”Teach Me Tonight”
och ”Honeysuckle Rose”.
För övrigt kan nämnas
Maria Schneiders hypercoola arrangemang av ”Ladybird”, snabbt, svängigt och
mycket täta klanger. Finalnumret gick inte heller av
för hackor – ”Love For Sale” i
en riktig racerversion av Pete
Myers.
HÅKAN JOHANSSON

Gislaveds storband, grundat 1971/1978
Från Gislaveds Storbands årsmöte i
november 2011
(referat av Håkan Johansson, bandets sekreterare, i
VästboAndan onsdagen den 9 november 2011)

Gislaveds storband har hållit årsmöte. Vid
årsmötet kunde bandet se tillbaka på ett späckat
verksamhetsår 2010/2011 med övningar och
konserter. Under hösten genomförde de två
konserter, en i Färgaryds kyrka och så den
traditionella Luzzejazzen i storbandslokalen –
även kallad jazzbunkern.
Under vårterminen ﬁck bandet chansen att
spela tillsammans med Roger Pontare och att
göra tre konserter med Lena-Maria Klingvall.
Det är alltid roligt att få uppträda tillsammans
med duktiga artister och få del av deras
professionalism. Säsongen avslutades med en

egen konsert i Hestra.
När storbandet spanar framåt ser de en konsert
tillsammans med Elisabeth Melander (sång) och
Jan Allan (trumpet), levande musikquiz och
kanske även en konsert med trombonisten Nils
Landgren.
Nästa höst (dvs. hösten 2012) medverkar
storbandet vid det stora teaterprojektet i
Anderstorp.
Årsmötet valde Ingemar Pettersson till
ordförande, Håkan Johansson till sekreterare,
Arne Lind till kassör, Johan Westman till
styrelseledamot och Helén Andersson till ersättare
i styrelsen. Krister Karlsson valdes till musikalisk
ledare och Mikael Carlsson att biträda honom.
Håkan Johansson

Värnamo Nyheter den 4 mars 1994.
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Om Roger Sjöholms minnesfond efter 1998
(av Tomas Themar)
Med hjälp av årskrönikor i Gislavedsboken 1998–2011 kan vi notera följande om Roger Sjöholms
minnesfond:
Februari 1998
Jazzmusikern och musikläraren Roger Sjöholm, ledare för
Gislaveds Storband, musikskolans Little Big Band och
förstetrumpetare i Jazzdrängarna, omkom 31 år gammal i
en bilolycka, då han var på väg till hemmet i Kinna.
Vid månadsskiftet juni – juli hade 57.000 kr inﬂutit till
Roger Sjöholms minnesfond.
April 2000
Vid Gislaveds kommuns musikskolas vårkonsert utdelades
två stipendier ur Roger Sjöholms minnesfond. Av
kommundirektör Karin Gustavsson ﬁck Gitarrorkestern
4.000 kr och Christian Andersson, Gislaved, 3.000 kr.
Mars 2001
Vid vårkonsert i Lundåkerskolans aula delade basisten
Lars Danielsson, bördig från Smålandsstenar, ut stipendier
från Roger Sjöholms minnesfond till Ingrid Andersson,
Gislaved, cello, Emelie Jonasson, Smålandsstenar,
tenorsaxofon samt Musikskolans kammarorkester.
Kammarorkestern erhöll 5.000 kronor som stipendium, de
båda övriga 3.000 kronor vardera.
April 2002
Årets Roger Sjöholm-stipendium à 3.000 kronor gick till
Oskar Berggren, känd från bl.a. Lilla Storbandet och The
Long Road Orchestra. Utvecklingsstipendiet gick till Drum
& Drill Corps. Stipendierna utdelades före en konsert
med Gislaveds Storband, Svante Thuresson och Anne-Lie
Rydé.
Januari 2003
I vanlig ordning anordnade kommunen nyårsvaka på
Stortorget i Gislaved. 2001 utropades till Arkitekturåret i
Gislaveds kommun, 2002 till Teateråret. Temat för 2003
blev ”Musikskolan 50 år”. Årets första vecka gick också
i kylans tecken, och många gånger visade termometrarna
under –20ºC.
Den 19 januari var det på dagen 50 år sedan
Gislaveds musikskola inledde sin undervisning. Detta
uppmärksammades på många olika sätt, både av musikskolan
själv och av massmedia. Temaåret ”Musikskolan 50 år”
tog också sin början med de traditionella nyårskonserterna
lördagen den 18 och söndagen den 19 januari. Fyra
föreställningar lockade cirka 2.000 personer till
konsertsalen för att lyssna till Gislaveds orkesterförening,
Gislaveds Storband och gästartisten Curt-Eric Holmqvist.
Bengt Eurén hyllades för sin betydelse för musikskolan.

Mars 2003
Musikskolans 50-årsjuibleum kulminerade vecka 12, dvs.
i mitten av månaden. En rad olika konserter runt om i
kommunen genomfördes. Högstadie- och gymnasieelever
i Gislaved ﬁck lyssna till ett axplock av grupper som ingår
i musikskolan.
I februari 1998 omkom musiklärare Roger Sjöholm, 30
år. Till hans minne instiftades en stipendiefond för unga,
lovande musiker. När priset delades ut för femte gången,
nu i samband med musikskolans jubileumskonsert, gick
det till dels violinisten Hanna Eurén (dotter till Ingbritt och
Jan Eurén). Gruppstipendiet erhöll popgruppen Mollie,
bestående av fem mycket framgångsrika tjejer. I denna
grupp ingick vänster Caroline Engström, ), Frida Eliasson,
Victoria Carp, Emma Nyrell och Helena Axelsson.
Mars 2004
Karin Andersson, Gislaved (cellist) och Simon
Magnusson, Värnamo (slagverkare och saxofonist), ﬁck
vid musikskolans vårkonsert i Gislaveds konsertsal ta emot
Roger Sjöholms minnesstipendium.
Mars 2005
För tredje året i rad arrangerade kommunala musikskolan
i Gislaved vårkonsert med blandad kompott och utdelning
av stipendier till Roger Sjöholms minne. Stipendiater var
Andreas Wästlund, trumpet och Joel Nyström, elbas.
Mars 2006
Stipendier ur Roger Sjöholms minnesfond delades ut
till Dorothea Fjellander, Anderstorp, ﬁol, Johan Odin,
Smålandsstenar, trumpet och gruppen Sky Crofters, som
spelar irländsk folkmusik. Det hela skedde i samband med
musikskolans vårkonsert.
Mars 2007
Vid musikskolans traditionella vårkonsert i mars (!) delades
Roger Sjöholms minnesstipendier ut. De individuella
stipendierna gick till Sara Nygren, kontrabas och Anton
Ottosson, klassisk gitarr, ﬁol, saxofon och låtskrivning.
Utvecklingsstipendierna går till grupper, och den här
gången var det Carpice (klarinettelever under Bodil
Axelssons ledning) och Intestinal Obstruction (rockband
lett av Michael Bogren) som ﬁck stipendier.
Maj 2008
För tionde gången delades stipendier ut till Roger Sjöholms
minne. I samband med musikskolans vårkonsert ﬁck
sångsolisterna Elin Nyström och Christoffer Rubensson
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3.000 kronor vardera. Apollo Jazz Quartett (Andreas
Andersson, Elin Nyström, Isak Björn, Gustav Andersson
och Mats Nyström) ﬁck 4.000 kronor.
April 2009
Så var det ännu en gång dags för utdelning av stipendier ur
Roger Sjöholms minnesfond. Den hår gången gick de till
Little Big Band, som även 1999 förärades stipendiet, och
till gitarristen Joel Malmborg.
Konsertsalen i Gislaved, som är belägen i Lundåkerskolan,
började byggas om för fem miljoner kr. Inte bara salen utan
även intilliggande foajé skulle få nytt utseende och kunna
invigas i oktober 2009.

Maj 2011
Vid Gislaveds kommunala musikskolas traditionella
konsert ”vårblås och virvelvindar” i Torgparken,
Gislaved, utdelades stipendier till Roger Sjöholms minne.
Gustav Thoursie, som spelar trumpet, orgel och piano,
ﬁck 3.000 kr liksom pianisten Jonathan Wernersson.
Utvecklingsstipendiet på 5.000 kr erhöll Symphonic Band
för att orkestern givit konserter utomlands och konserter i
kommunens skolor.
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”

»Inget hade varit möjligt
utan min fru Ingers
ekonomiska sinnelag.«
Rüno Runesson, entreprenör

Bluesbonden ﬁck
gården att dansa
Trots att bondsonen Rüno
Runesson med sin fru Inger
slog sig ner mindre än en mil
från fädernesgården, har han
ändå uppfattats som en outsider. Han har gått sin egen
väg, haft sina egna planer.
Vad som är urkällan till driftigheten är svårt att säga. Men
den har närt gården med ﬁske,
konferenser, musik och konst.

kommun. Han pulsar i djupsnön och
visar oss den fagra vyn över dalen där
han och Inger kom gående för mer än
50 år sedan.
– Det var där bokskogen tryter,
som vi stannade och Inger sa: ”det
får bli här eller ingenstans”, berättar
Rüno, och pekar.
– Vi ﬁck låna till alltihop, så det
var knöligt i början med höga räntor.
Med bara 30 kor var det svårt att få
gården att gå runt. Därför köpte vi
även granngården, totalt 126 hektar.
NÄR RÜNO HÖGG ensilage med en

Rüno är trots sina dryga 70 år och en
hjärtinfarkt aktiv på gårdarna strax
utanför Burseryd, i Gislaveds

GISLAVEDS KOMMUN.
Gislaved ligger i länets
sydvästra del. I kommunen
bor ca 29 500 invånare.
Några av de bästa vinterdäcken bär fortfarande
namnet Gislaved.

24

vässad spade tänkte han, det måste
ﬁnnas något annat att tjäna pengar
på än bara kött och mjölk.
PH-värdet i vattnet som fanns i
marken på sluttningen ner mot sjön
visade sig perfekt för kräftodling.
Sagt och gjort, Rüno schaktade för
en stor kräftdamm. Det var första
projektet som gick lite vid sidan av
traditionellt lantbruk. Sedan planterade han in lax i den vackra sjön.

��RÜNO
RUNESSON
Ålder: 75 år
Bor: utanför Burseryd
Gör: Bonde, jazz/bluespianist, författare och
entreprenör
Familj: Hustrun Inger
och tre barn
Intresse: Musik
Utbildning: Folkhögskola
Övrigt: Har tagit ﬂygcertiﬁkat

Plötsligt hade gården värdefulla
attraktioner för konferenser och överlevnadskurser. Och företagen kom
med gäster från hela världen till den
exotiska gården. Marknadsföringen
skötte Rüno på olika Rotarymöten i
den företagstäta bygden.
– Det här var ett jädrans bra schackdrag. Vi har haft taiwaneser här som
gått runt i högklackat i skogen.
Konferensverksamheten omsatte under
en tid mycket mer än jordbruket.
Jämfört med ett hotell i storstan var
det här billigt tyckte företagen. Men
inget hade varit möjligt utan Ingers
ekonomiska sinnelag, slår han fast.
RÜNOS SOCIALA TALANG kom väl

till pass med företagsgästerna, så även
hans virtuosa pianospel. Som liten
ansågs han vara ett musikaliskt underbarn. Men han slutade tvärt med
den klassiska musiken och gav sig
in i jazzens och bluesens värld, och
musiken förde honom bland annat
till Amerika otaliga gånger.

Jönköpings län – The creative mind of Sweden

Local Attraction – magasin om Jönköpings län, utgivet av
Regionförbundet Jönköpings län (2010).
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ISABERG

Småländska fjällen
JAZZPIANIST. Det var när Rüno hörde den svenske jazzpianisten Charlie Norman som han övergav Mozart.
VACKER VY. Den underbart vackra dalen ﬁck Rüno och hans
hustru Inger att bosätta sig här för mer än 50 år sedan.

Isaberg är ett unikt friluftsområde i Gislaveds kommun, som
inbjuder till motion, naturupplevelser och ﬁn gemenskap
med familj och vänner.

för längdskidåkning. Och på sjön på
andra sidan landsvägen åker man
skridskor på naturis. Vinterﬁskarna
sitter lugnt och skönt och väntar på
att kvällsmaten ska fastna på kroken.

I södra Sveriges största skidbacke
susar du fram på skidor eller snow-

Sommartid är Isaberg minst lika
aktivt. Berget och omgivningarna
förvandlas till en hel nöjespark; golf,

board i totalt sex kilometer preparerad och snösäkrad pist, fördelat på
tio nedfarter.

kajakpaddling, vandring och cykling
är några av de aktiviteter som lockar.
Bor gör gästerna i den intilliggande

I området runt berget ﬁnns också
totalt nästan 30 kilometer ﬁna spår

semesterbyn. Precis som i fjällen, fast
mycket närmare. �

På frågan vad som drivit honom och Inger
framåt i alla år, svarar han direkt:
– Att kunna behålla gårdarna och ge
våra barn del av jorden.
Och så har det blivit. Barn och barnbarn
driver gårdarna nu. Själva bor Rüno och
Inger i ett annorlunda hus, ritat och byggt
av sonen Magnus, som ett led i hans
arkitektutbildning.
STAVNING MED TYSKT ”y” i Rüno, har
inget med tyskt påbrå att göra. Bara en
ﬁx idé som han ﬁck i småskolan. Rüno
är dyslektiker, vilket dock inte hindrat
honom – snarare sporrat – att ge ut tre
böcker.
– Förr ansågs man dum i huvudet om
man inte kunde läsa och skriva, säger
Rüno och man förstår att skolan var en
svår tid.
Sin geniala förmåga har han bevisat
många gånger om, men nästa år är det
dags igen, en ny musikfestival på gården
och tusen nya laxar som dyker ner i sjön
som speglar den glesa bokskogen.

309 METER ÖVER HAVET. Med skidanläggningens 6-stolslift tar du dig från dalen ända upp till toppen.

En god bit av Småland
I VRIGSTAD BAKAS OSTKAKAN som man gjorde förr efter

ett gammalt recept som förﬁnats genom generationerna.
Mjölk, mandel, ägg, socker och vetemjöl är några av
ingredienserna som får det att vattnas i munnen på
kännare över hela... kanske inte hela världen, men långt
utanför våra gränser. Ostkaksbageriet i Vrigstad representerar en av de godaste bitarna av Småland. �

Tåliga handskar från Hestra
DET ÄR FÅ FÖRETAG som så tydligt är en produkt av sin bygd och natur,

GRILLPLATSEN. Här kan man sitta året om, skyddad för
väder och vind. Den vedeldade bastun står alltid redo.

Jönköpings län – The creative mind of Sweden

Local Attraction – magasin om Jönköpings län, utgivet av
Regionförbundet Jönköpings län (2010).
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Foto: Hestra

som Hestra AB. Det började 1936 när lantbrukaren Martin Magnusson
började tillverka stryktåliga läderhandskar för traktens skogshuggare.
När skidturismen tog fart på det 309 meter höga Isaberg, insåg Martin
att även skidåkare behöver bra handskar. På den vägen har företaget färdats.
Sedan 1975 åker de svenska skidlandslagen i handskar från Hestra – så även
konkurrenterna i de norska. Företaget drivs idag av tredje generationen
Magnusson. Cirka 1,4 miljoner handskar säljs i 20 länder. �

25

Gislaveds storband, grundat 1971/1978

Jazzdrängarna med Rüno Runesson
Från hemsidan för JazzCorner i Varberg (http://jazzcornervarberg.se/?page_id=147) 2011-12-18.
Lördag 26–söndag 27 juli 1996 kl. 19.00–21.30 i
Societetsparken, Varberg:
JAZZDRÄNGARNA
Medlemmar i Jazzdrängarna:
Susanne Svensson: sång
Roy Carlsson: sång
Roger Sjöholm: trumpet, ﬂygelhorn
Mikael Karlsson: trumpet, ﬂygelhorn
Johan Wästman: trombon
Krister Karlsson: altsaxofon, klarinett
Anders Blomquist: tenorsaxofon, ﬂöjt
Fredrik Stenberg: barytonsaxofon, supersaxofon
Rüno Runesson: piano, orkesterledare
Mats Nyström: gitarr
Stefan Karlsson: bas
Ragnar Josefsson: kongas
Stefan Andersson: trummor

Detta ”lilla” sensationellt svängiga och
bra storband är hemmahörande i Gislaved.
”Bluesbonden” Rüno Runesson bildade bandet
1993. Repertoaren är bred, tyngdpunkten är jazz
från 40- och 50-talen.Bandet har turnerat i USA
och 2 CD har man redan givit ut!
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