
Studion, Umeå Folkets Hus. 

För uppdaterad information kolla  
vår hemsida umeajazzstudio.se

Jazztorsdag hösten 2020
10.9 Isabella Lundgren – Out of the Bel Jar

17.9 Thomas Backman
24.9 Mattias Risbergs Mining

1.10 PM Fourtet med Liliana Zavala
8.10 Stockholm Voices

 15.10 Here’s to us
22.10 Torbjörn Zetterberg & Den Stora Frågan

29.10 Staffan Öberg Nonet
5.11 Leo Lindberg Trio med Jonas Kullhammar

12.11 Georg Riedels ”The Message” med Carl Bagge Sextett
19.11 Lina Nyberg Tentet

26.11 La La Lars
3.12 Thus Owls

10.12 Landaeus Trio



Så här fungerar  
Jazzstudion i Coronatid!

Välkomna till Umeå Jazzstudio! Äntligen öppnar vi 
 dörrarna till klubben igen och vi kommer att göra allt för att 
 jazzkvällarna blir så säkra som möjligt. Vi följer noggrant de 

rekommendationer som finns för att undvika trängsel  
och förhindra smittspridning. Det innebär bland  

annat  följande förändringar under hösten:

· Samtliga biljetter och medlems
kort säljs via Biljettcentrum  
– ingen försäljning vid entrén.

· Inga säsongskort kommer  
att säljas denna säsong. 

· Förmånskort för hedersmed
lemmar och musiker som spelat 
på klubben gäller inte men ger 
medlemsrabatt (förköp gäller). 

· Ingång via Umeå Folkets Hus 
huvudentré. Insläpp påbörjas ca 
30 min före varje konsert. Utgång 
sker via Studions dörr mot grän
den. Vid restriktioner om 50 pers 
säljs biljetter till två konserter/
kväll, kl 19.00 och kl 21.00.  
Varje konsert är ca en timme. 

· Sittplatserna i Jazzstudion  
 anpassas efter tillåtet publikantal. 
Publikvärdar finns på plats för att 
underlätta placering.

· Barutbudet är begränsat till 
dryck och enklare förtäring. 
Bords servering gäller. Beställning 
och betalning sker via en app som 
laddas ner på plats. 

För uppdaterad information se  
vår hemsida umeajazzstudio.se

JAZZTIPS FÖR FÖR-  
OCH EFTERSNACK.
TC erbjuder särskilt häng för 
Jazzstudions besökare och ger tio 
 procents rabatt på mat och dryck 
mot uppvisande av biljett.  
TC har öppet till kl 22.


