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Olle Adolphson-konsert i Skepparp återkommer 2022. 

Sommarens slutsålda hyllningskonsert till Olle Adolphson på Skepparps Vingård följs upp med två 
konsertdagar 2022. Det blir 5 och 6 augusti och biljetterna har redans släppts lagom till julklappsköp. 
Artister blir jazzsångerskan Vivian Buczek, pianisten och underhållaren Jan Sigurd, dragspelaren 
Håkan Andersson, kontrabasisten Jesper Nordberg, samtliga från Malmö. Samt vissångaren Anders 
Anton,  Åhus och programledaren Börje Bengtsson, Kristianstad. Anders och Börje producerar 
konserten och Skepparps Vingård är arrangör. 

Olle Adolphson tillhör våra mest älskade vissångare och textförfattare. Han inspirerades av Österlen och 
vistades under flera år i området som konserten är förlagd till. 

   – Efter det positiva gensvaret vi fick vid årets konsert känner vi starkt för att fortsätta hylla Olle Adolphson 
med en uppföljning 2022, säger Anders Anton och Börje Bengtsson som producerar konserten. 
Konsertrubriken Älskade Olle! uttrycker dels vad vi själva känner för Olle Adolphson, men kan även ses som 
ett epitet för hans visskatt. 

    För att bereda plats för en större publik 2022 blir det två konsertdagar med plats för 350 personer per 
tillfälle. Det begränsade publikantalet görs för att behålla den intima känslan som fanns vid årets konsert. 

    – Artisterna för 2022 är valda för att fånga Olle Adolphsons allsidiga produktion, men även för att skapa 
förutsättningar för intressanta konstellationer på scen, säger Anders Anton som redan börjat arbeta med 
programmet. Både Jan Sigurd och Håkan Andersson har spelat tillsammans med Olle Adolphson live vilket 
skapar ett samband historiskt. Genom Vivian Buczek får vi en jazzinfluens som blir ett spännande möte 
med visan. 

    Konserttiden på två timmar inkl paus kommer att innehålla ett rikt urval av Adolphsons visor och poesi, 
samt anekdoter från hans liv inte minst genom estradören Jan Sigurd. Landskapet kring Skepparp med 
Brösarps norra backar där Olle Adolphson vistades och dalgången med Verkaån ner till Haväng ger 
möjligheter för konsertpubliken till en heldag i den folkkära vissångarens ”rike”. En dag som sammanstrålar 
i konserten Älskade Olle!, i brytningen mellan eftermiddagen och kvällen vilket ofta Olle Adolphson tolkade i 
sina visor.


Vivian Buczek är en av våra mest hyllade jazzsångerskor med fyra soloskivor bakom sig. Med närvaro och känsla 
framför hon gärna musik från sina förebilder Ella Fitzgerald, Monica Zetterlund och Nina Simone, men tar sig likväl an 
nyskriven musik. Vivian har gjort framträdanden med både internationella och svenska storheter. Hon är utbildad till 
sångpedagog vid Malmö Musikhögskola.


Jan Sigurd är låtskrivare och estradör och författare med 20 böcker och musikutgivningar, samt har medverkat i ett 
flertal radio- och TV-produktioner. Skrev musiken till Monica Zetterlunds sista platta och fick Piratenpriset 2005, samt 
utmärkelsen ”Till Evert Taubes minne” 2013. Jan har samarbetat med flera av artisteliten i Sverige och numera med bl.a. 
Anna-Lena Brundin i olika föreställningar.


Håkan Andersson präglades av Hälsinglands dragspelsmetropol Alfta där han växte upp, och är idag huvudlärare på 
Musikhögskolan i Malmö. Håkan har varit engagerad vid teateruppsättningar, revyer, samt radio- och TV-program med 
artister som: Olle Adolphson, Lars Berghagen, Jan Malmsjö, Jan Sigurd, Helen Sjöholm, Sven Bertil Taube m.fl. samt 
har spelat med såväl Malmö Symfoniorkester som Malmö Operaorkester.


Anders Anton växte upp när den svenska visan var het på 60-talet, är aktiv musiker med repertoar från Taube, 
Vreeswijk, Bellman och Olle Adolphson. Anders Anton har medverkat i olika visfestivaler och anlitas av bl.a. Musik i Syd, 
han har även hörts med andra musiker bl.a. med ett Frank Sinatraprogram. Under senare har han lyft vistraditionen i 
”Trio Taube” med komp av dragspel och kontrabas.


Jesper Nordberg är baserad i Malmö och Köpenhamn, där han studerat kontrabas på Rytmisk Musikkonservatorium. 
Jesper har arbetat med en rad framstående jazzmusiker och har med en stor ton och karakteristisk fingertoppskänsla 
etablerat sig som en egen röst på jazzscenerna. Han har ett stort intresse för den svenska visan och för folkmusik från 
Balkan.
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