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Jano är som bekant ansluten till
Svenska Jazzriksförbund.et, SJR
Flertalet störue jazzföroningar i
Iand.et är numera SJR-anslutna. För-
bund.et är geografiskt ind"e)"at i !
regioner. Vi hör ti1I region 6,
Stockholms och Gotland.s 1äns region.

SJR har nyligen anställt en huvudsaktre^-
terare, Lars Svantesson, Hans första
uppg-if't är att förmed.la l<ontak"t meLt.an
jazzgrupper och klubbar runt om i
riket.
I and.ra hand. ska LS syssla med. att
ordna regionträffar och skaffa en mer
samlad. bild. av d.en verksamhe-b som
bed.rivs.

Tten I! september sarnlad.es representan_ter för Btockholmsregionen i SJn_kansliot på Swed.enborgsgatari. Iörutom
Jano var Förening:en Svoriges Jazz*musiker, I.SJ, nybildacle Jårfälla Jaza,Fasching och Sollentuna Jazz Work*lihoi
representerad.e. Möte t Leclcles av Lars
§vantesson och förbund.ssekreterare
Kjell-Åke Svensson.

ltt -kgnkret beslut från mötet: SJp.:s
§ioct<holmiresioä ska hos Stå"f.frof*t
Land.sting söka kul turstöd.pengar flir
att skicka runt jazzgrupper till
regionens olika klubbar Vi tänker os§
fem proffsgnrpper, som beräknas få
full-t jazzmusikergage, på var.je stäl.te
bör en lokal gzrpp medverka som rtföri;and.ft

Om Land.stinget inte
sätter sig på tviiren
skulle vi kunna bör$t
preoentora cle här
programmen red.an tll.l
våren -81.Vi håIler tummarnai
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Aoda. sedarr 5O:talet har »Dompar»» lett en av landets främsta jazzorkest-
rar. I'många åt har han spälat tillsammans med sin nuvarande säxtett med
sättningen (förutom Domndrus s.!älv på klarinett och altsax): Claes Rosen-
dahl, tenorsax och flöjt, Bengt Hallberg, piano, Rune Gustafson, gitarr,
Georg Riedel, bas och Egil Johansen, trummor. Ensemblen har förekom-
mit i mångahanda sammanhang, från s.k. ,happy jazz» pä Skansens ute-
scen eller i en rökig publokal till kyrkokonsertcr. Cruppcn harsåledes en
mycket bred repertoar som bl.a. innehåller bcarllcl.ninsar av svensk folk-
musik. Sextetten kan höras bl.a. på LP:n »Dedikation» (N{cgafon), som
är en hyllning till Duke Ellingtons altsaxofonist Johnny Hodges.
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Jazz i Täby * riamarrangemanget mel Lan
Riks]<onserter, Täby Kulturnämnd. och
Jano - fortsätter.

Onsd.agen d.en 15 ok[ober k1 19.30
kommer Arne Domnerus sexte'bt att
spela i Tilrble Teater. Missc. inte
d"etta unika tilLfälLe att, höra d-en
sextetten spela i Täby,
Som vanligt stäl1er också Jano upp
IsEdx4ttxl0f, 6x bund- llrxr$ltegen;iu :rke,s tsrl[
med. en rregen orkesterr': d.erL här 

"g').i1genblir d.et Crazy I?hythm, om vilka du
kan 1äsa mer pir vilrt CafdprogTam

ARNE DOMNENUS SEXTETT



--TII

'rtofilusre
@p6Nr
,rEe-PomffitsEo
Dags igen för en verklig topp-.orkester
på cafdet: Music Compaqy - väIkänd.a från
Stampen och KäI1aren. Extra roliga att
ha på cafdet också för att d.om har en
verkligt fin vokalist med. sig: Pia Jarlo.
Repertoaren är trad,Tazz med. stark d.rag-
nir:g åt b1ues,
Här är sättniq§enl
And.ers Hessler clo&, bas-cI, Benny Rig-
man ss, Ulf Sund.berg g, And"ers Fröberg bt
Leif Håkansson d.r, Pia Jarlo voc ,

Den här kvällen kommer en aY våra
publ ikfavorit*orkestrar tillbalta :

Vruuy R§thm, men d.en mjuka, härliga
och glada swingmusiken,
Eär iinns mycket av l'ranska Hot -kvin-
tetten men också mTcket aLritat av
30-talets Jazz.
I{är är sättningen:
Claes Brod.da c}, &sr ts, Anders RaDe g,
Micke Selander g, Roriilie llolmqvist g,
.Tens Linrlgren b + giistsolist
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Mqgnus Schenströms g:lpp som speLade
så fint p& Jazzfesten. Sättningen är
inte riktigt d.ensamma - d.et var ju två
rese:t.\rer Ttä Jazzfesten, men nu är d-et
trara d.et ord.inarie bandet
Däremot har gruppen nu en gästsolist
på alt- octr tenorsax: llieslav
Czerwinski.
Reportoaren består av brand.ad. Tazz och
d.et blir en he1 d-el be-bop och Jazz-
rock,

Här äi såttningen:
Ma6nus Sch.ens bröm tp/ftfr, lnlieslerv
Czerwinski as/ts, Ilans CarÖomar P,
Poter Niss gr Petber Gra.nlund" 'b,

Bengt Birath d.r
Ilemlig gäs Lii.rtist.
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iline VaI Lentuna*saxofortis ten Gunnar
0lsson kommer billbaka till cafdet
mecl en delvis rqr orkester P& reper-
toaren står mainstream- iaz'aen med. arl-la
rlom fina }åbarna från 4O* ocir lO- balet
IIär är sättningen:
Gunnar Olsson as, Hans l{arschall bn,
Christer Frössdn p, Rorinie Gus ba.vroon g,
Tae'e §ved.estlg b, Carl Lind.gren d.r
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som spelar modern iazz, skall bild.as,'
sÖrnSr Musiker, Även du som är
intresserad. av att arrangera är väI*
kommen. Rirrg Lars Biilow, tel- 0762/29708
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Är du en glacl amatör och viII tlu
vara med. i ett d.ixie-gäng som håIler
på att växa frarq?
Kontakta i så fall Sren-Erio Bloml
teI. arbe@f oB/27 27 4o eller
hen: o'f62 /zt+ 0l
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Va:l lrrgnel alla ni som^har undratl
DET Bfr.,rR iut nnnmsr r ÅR ocKsÅi
In gr tnte aLltina klartl oötl
troltgen bllr d.et d.en 5 d.eoenber.
§on vanligt kommer tlet ookså att
bIl Live musio, d.ansr mat och vin,
Vi kommer att höra aY oss igen, i god
tid. så d.u kan planera in årets verkliga
b&i.ndeIse 3
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G}äd.jand.e nog gjord.e cafdot en riktig
rivstart på höstsäsongen.
De två gånger vi har haft öpBet t höst
har lokaLsn varit ninst sagt vä}ff1lcl.
Det är jätterolig,t och vi hoppas d"en
fina utyeokLil.gen fortsätter.
XLr stor d.e1 i framgången har cLe duktiga
me&lernmar haft son tagit meel sig bekanta.
till cafdet ocb. på så sätt samtid.igt
skaffat oss nya med.lemmar. senaete krrällen
f,ick vi på så sätt inte oind.ro än tf rlya
mod.leoaar,
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3o Lignercrona har bett oss xned'-
dela alla Jano-mr.l.siker ett ni är
mycket välkomna att d.elta6a I
Kåi}larens trad-janz-iam Bå må,nd.agar.
I huvuclsak opelas d.är trad,itionell
jazz och sring,Givetvis kommer
alla musiker in gratis, Av don
anled.ningen har vi d.esuutom ta6it
fran speciella nu.sikerkort för
Jano-musiker, som gör att (Lu lättare
och snabbare kommer in och på så
sät't också slipper köa.
ftreciellt för t:nunmisar, basister
och pianister (eom ju inte har
j.nstnrmentet med. sig) är nrusfbr-
koltet bra. Dr kan hämta ditt
kort i kassan på Jazzoaf6et,
[bad.jaza-jammen är varJe nånd.ag
ublIan kI. 21.30 oob 00.30.
Och d.om är alltså på l(ällarent
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oqsreör Jaaolcrulb f,orri.ogt (.I1§o)
Reö. oob Layoutr Jca Åbrrg
Rcö. gekr. tUlla-Brltt Gu1ln
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