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Vallentuna Teater ”The show must go on” 

På onsdagen den 23 september 

2015 informerades vi om att Täby 

Park Hotel var sålt och att Migra-

tionsverket öppnar ankomstboende 

för asylsökande om två dagar. 

 

Vi behövde snabbt hitta en ny scen 

och förde samtal med Täby och 

Vallentuna Kommun. Vallentuna 

visade sig snabbt komma med de 

bästa lösningarna för oss. 

 

Vår styrelse beslutade att vi arran-

gerar höstens konserter i Vallentu-

na Teater. Tack Kultur Vallentuna 

som gör det möjligt! 

 

Beslutet grundades på lokalens 

storlek, närheten till Roslagsbanan 

och busshållplatser samt bra par-

keringsplatser. Teatern har också 

en mycket bra ljus och ljudanlägg-

ning, flygel och piano av hög kva-

lité och ett nytt kafé. Förhandling-

ar med en restaurang pågår för att 

tillfredställa våra medlemmars 

önskemål om större utbud. 

 

Vi önskar framföra ett stort tack 

till Eva och Peter på Täby Park för 

vilka ingenting varit omöjligt un-

der alla år vi varit där! 

 

Hösten har annars startat bra. Våra 

medlemmar har hjälp till att mark-

nadsföra vår verksamhet och ett 

antal nya medlemmar har tillkom-

mit. Många har betalt in medlems- 

och abonnemangsavgifter till vårt 

plusgirokonto i förväg. Detta har 

underlättat arbetet i vår kassa. 

 

Konserten med Ann Kristin Hed-

mark inför ett nästan utsålt Kultur-

rum i Vallentuna blev mycket 

lyckad. Samma gäller för Christina 

Gustafsson och Bernt Rosengren 

Quartet som gjorde en utmärkt 

konsert på Täby Park Hotel inför 

nästan 160 personer. 

 

Som ni ser i detta nummer har 

också andra halvan av höstsäsong-

en många fina artister som kom-

mer att lysa upp novembermörkret. 

 

Planeringen av vårsäsongen börjar 

nu. Tack för fina förslag och öns-

kemål som vi har fått. Jano ger inte 

upp utan vi känner oss motiverade 

att bli ännu bättre! 

 

Vi kommer att ha ett program av 

högsta kvalitet under 2016 under 

mottot ”The show must go on”. 

 

Hela styrelsen önskar Er alla hjärt-

ligt välkomna till Vallentuna Tea-

ter! 

 

Kjell Lövbom 

Trälhavets Rederi AB Österskär 

http://www.rodloga.com 

Vi stöder Jano 

Vår tecknare tipsar om 
jazz i bokform 

Janos konserter framförs i samarbete med 

Kultur Vallentuna 
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Chapter Two bildades 1987 av 

gitarristen Johan Norberg och 

trombonisten Nils Landgren. De 

har spelat in två skivor och gett 

över 250 konserter. Skivan Chap-

ter Two nominerades till en Gram-

mis 1990. 

 

Johan Norberg är en av landets 

flitigast anlitade studiomusiker och 

har spelat med en stor mängd 

svenska artister. Han var tidigare 

också medlem i coverbandet "The 

Husbands" tillsammans med Nik-

las Strömstedt, Lasse Lindbom och 

Micke ”Syd” Andersson. I samar-

bete med saxofonisten Jonas 

Knutsson har han spelat in tre ski-

vor under gruppnamnet "Norrland" 

som alla tre Grammisnominerades 

2005, 2006 och 2008. 

 

Nisse Landgren har genom åren 

varit involverad i många olika sor-

ters musikprojekt: jazz och rock, 

soul och hip hop, storbandsfram-

trädanden, och för hans egen del, 

minst 500 album inklusive sådana 

med stora internationella stjärnor 

som ABBA, The Crusaders, Eddie 

Harris, Bernard "Pretty" Purdie, 

Wyclef Jean och 

Herbie Hancock. 

2008 utnämndes han 

till hedersdoktor vid 

Karlstads universi-

tet. 

 

Det här blir en 

höjdarkväll som ni 

inte ska missa! 

 

Kjell Lövbom 

Chapter Two 
Nisse Landgren och Johan Norberg 

25/10 

Förband: 
Joel Lyssarides &  
Josef Karnebäck Duo 
 

I vår strävan att ge arbetstillfällen 

till unga musiker har vi bjudit in 

Joel Lyssarides (piano) och Josef 

Karnebäck (kontrabas) att vara för-

band till Chapter Two. 

 

Vi får uppleva modern akustisk 

jazz i ett avskalat duo format som 

skänker en genuint upplyftande 

eftersmak. Fartfyllda kompositio-

ner varvas med klangligt varsamma 

ballader i ett utförande av ständig 

nyfikenhet och glädje. 

 

Joel och Josef är 2014, respektive 

2015 års Jan Wallanderprisvinnare. 

De har båda studerat vid Kungl. 

Musikhögskolans Jazzmusikerut-

bildning. Båda är etablerade i mu-

sikbranschen och frilansar idag 

med Stockholm som hemmaplan. 

 

Gruppen blev vald att representeras 

som det svenska bidraget i Young 

Nordic Jazz Comets, som kommer 

att äga rum på Tampere Jazzhappe-

ning i Finland. 

Med stöd av Stockholms Läns Landsting 
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Det är nu dags för höstjammet 

som äger rum på söndag den 1:a 

november. 

 

Hösten framskrider och vi är redan 

framme vid mitten av terminen där 

det pålitliga jammet dyker upp. Jag 

räknar också med att alla ni som 

brukar närvara, såväl musiker som 

publik är lika tillförlitliga med att 

delta. Gör ni det kommer ni med 

all säkerhet att som vanligt gå nöj-

da hem. 

 

På jammet träffas alla möjliga oli-

ka spelmän med jazz som gemen-

sam nämnare. Vissa spelar ofta 

och kanske professionellt, andra 

mera sällan och som amatörer. Det 

fina är att det spelar ingen roll utan 

är just det som gör jammet så ro-

ligt och speciellt. 

 

Jag tror att det nästan varje gång 

har visat sig några nya ansikten på 

scenen och jag hoppas verkligen 

att det fortsätter. En minst lika vik-

tig förutsättning är att ni trogna 

jammare och publik också åter-

kommer även denna söndag. 

Det man med säkerhet vet är dock 

att JANO´s eget eminenta och 

kompetenta huskomp med Tommy 

Larsson på piano, Ulf Hammar-

strand på bas och Mats Jadin på 

trummor kommer vara på plats 

beredda att svänga till det med oss 

andra. 

 

Vår lokal i Vallentuna rymmer 

många så tveka inte att komma, 

med eller utan instrument. Det är 

alla tillsammans som gör jammet 

till en spännande blandning i jazz-

musikens anda. 

 

Eder Tillgivne Jamledare 

 

Hasse Ling  

Jam 1/11 

Foto: Mikael Silkeberg 

Den 8:e november är det dags för 

en ny bekantskap för oss på 

JANO. Vi skall nämligen få lyssna 

på en ny stjärna på den svenska 

musikhimlen. 

 

Jag tänker på den kanadensiska 

sångstjärnan KIRALINA SALAN-

DY som skall sjunga hos oss ac-

kompanjerad av Carl Orrje piano, 

Moussa Fadera trummor och Pat-

rik Boman kontrabas. 

 

Carl Orrje, Moussa Fadera och 

Patrik Boman är kära gamla vän-

ner. De har förgyllt många fina 

kvällar på Jano. Det har förutom 

sina egna grupper och projekt, 

samarbetat med ett stort antal av 

de svenska och internationella ar-

tister och musiker som rör sig 

inom, och i närheten av, det vi kal-

lar jazz. 

Den här 

gången har 

de valt att 

samarbeta 

med Kirali-

na Salandy 

som har ett 

digert för-

flutet med 

konsert-

verksamhet 

inom gos-

pel och 

jazz. Hon 

har sjungit 

i huvudsak i Kanada, deltagit i 

över tjugo festivaler och har nu 

påbörjat en karriär i Sverige. 

 

Det är extra roligt för oss att kunna 

presentera nya namn i ett tidigt 

skede för att sedan följa artisternas 

utveckling de följande åren. 

 

 

Vi välkomnar Kiralina Salandy 

och K.O.M.P. 

 

Hayati Kafe   

K.O.M.P. med Kiralina Salandy 8/11 

Foto: Lennart Andersson 
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Karl Olandersson - trumpet & 

sång, Klas Lindquist - altsax & 

klarinett, Fredrik Lindborg - te-

norsax & klarinett, Magnus Wik-

lund - trombon, Gustav Lundgren - 

gitarr, Daniel Tilling - piano, Gö-

ran Lind - kontrabas, Mattias Put-

tonen - trummor 

 

Stockholm Swing All Stars består 

av gräddan av Stockholms jazzmu-

siker och har önskats tillbaka till 

oss av många medlemmar. 

 

Det alltid lika välklädda bandet 

startades år 2002 och har gjort suc-

cé med specialskrivna arrange-

mang där bandets åtta medlemmar 

får komma fram med sina person-

liga uttryck. 

Bandet är mycket sammansvetsat 

och består av kompetenta musiker 

som drar åt samma håll. 

 

En recensent har beskrivit att ”med 

sväng och energi kastar sig musi-

ken ut över scenkanten och träffar 

åhöraren direkt. Den är ofta ekvi-

libristisk med fullt ös, ibland still-

sam och vacker, alltid inbjudande 

men samtidigt utmanande”. 

 

Bandet som ständigt utvecklas pre-

senterar ett urval ur sin breda re-

pertoar. 

 

Räkna med att det bjuds musik av 

giganter som Dizzy Gillespie, 

Count Basie, Johnny Hodges, Er-

roll Garner och Duke Ellington 

blandat med originalkompositio-

ner. 

 

Musikerna är väl kända hos oss. 

Gitarristen Gustav Lundgren är 

specialisten på den typ av musik 

som Django Reinhardt brukade 

framföra. 

 

Fredrik Lindborg på tenorsax står 

för bebop och brukar vara med och 

arrangera den typen av musik. Vi 

har också sett Fredrik i rollen som 

Arne Domnerus i filmen Monica 

Z. 

 

Ta med era vänner eller kom själv 

och ”Ha en riktigt fin kväll”! 

 

Kjell Lövbom 

Stockholm Swing All Stars 15/11 

Foto: Mikael Silkeberg 
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Anita Strandell sång, Rolf Friberg, 

piano, Erling Ribbing tenorsax o 

klarinett, Dick Nilsson altsax och 

sång, Bo Nilsson tenorsax, Stig 

Johansson klarinett, Olle Nilsson 

trumpet, Olav Holmquist trombon, 

Lars Karlsand gitarr, Sven 

"Jocke" Johnsson bas och Hazze 

Ström på trummor. 

 

Rolf Friberg drog ned på sin ar-

betsbörda för att istället ha kul 

med ”ensemble spel” tillsammans 

med tenorsaxofonisten Bo Nilsson. 

Snart så hade man kallat in fler 

musiker till nästan ett litet stor-

band under arbetsnamnet 

”Bröderna Brothers” som numera 

fått namnet The Evergreens. 

 

Där hittar vi rutinerade och kom-

petenta musi-

ker. Erling 

Ribbing har 

bland annat 

spelat i Sveri-

ges Jazzband. 

Olle Holm-

qvist har spe-

lat med Alice 

Babs och 

Charlie Nor-

man och inte 

minst varit 

ordinarie i 

James Last 

berömda or-

kester. 

 

Musikerna har 

glatt våra gäs-

ter på jam. Nu 

är det dock 

dags att de får 

en kväll till-

sammans med 

sångerskan 

Anita Stran-

dell. 

 

Anita var medlem i gruppen Gim-

micks som hade framgångar i Ja-

pan och Mexico. Hon var med och 

bildade ”Tre Damer” tillsammans 

med Diana Nunez och Inger Öst. 

Trion uppträdde med bl. a. Jan 

Malmsjö, Tommy Körberg och 

Cornelis Vreeswijk. 

 

Anita har varit med i olika teater-

uppsättningar. Hon har skrivit åt 

Monica Zetterlund, Lill Lindfors, 

Lill- Babs och Maria Lundqvist 

där texterna ingått i shower och 

revyer. 

 

Missa inte denna roliga kväll! 

 

Kjell Lövbom  

The Evergreens med Anita Strandell  22/11 

Förband: 
20th Century Vox  
 
Oscar Johansson Werre – trummor, 

Leonard Werme – altsaxofon, Martin 

Wirén – tenorsaxofon, Anton Drom-

berg – piano, Eirik Lund – bas 

 

20th Century Vox som framför en hi-

storisk resa med jazzmusik från 30-

talet fram till idag. Orkesterns med-

lemmar sätter sig in i de olika genrer-

nas interpretation med bibehållande av 

personlig konstnärlig uttrycksfrihet. 

 

Bandet spelade på New Sound Made 

2015 på Kägelbanan vid Mosebacke 

den 19 maj och består av musiker från 

Kungliga Musikhögskolan. Jag hörde 

konserten och blev mycket förtjust. 

 

Oscar Johansson Werre har tidigare 

gästat Jano tillsammans med pappa 

Ulf. Oscar är en duktig presentatör och 

det är roligt att följa unga musiker som 

tidigare besökt oss. 

 

Kjell Lövbom 

 

 

 

 

 

 
Med stöd av Stockholms Läns Landsting  

Oscar Foto: Mats Blomberg 
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Isabella Lundgren voc, Carl Bag-

ge Pi, Saxar: Per “Ruskträsk” 

Johansson, Klas Lindqvist, Fredrik 

Lindborg, Linus Lindblom, Jonas 

Wall. Trumpeter: Karl Olanders-

son, Nils Janson, Jonne Bentlöv, 

Emil Strandberg. Tromboner: 

Kristian Persson, Magnus Wik-

lund, Karl Frid, Staffan Findin, 

Per Ekdahl, trummor, Martin Hö-

per, bas. 

 

Det finns många fördelar och inte 

bara nackdelar med att bli lite till 

åren. Jag syftar på hur roligt det är 

för mig att minnas mitt första möte 

med Carl Bagge för ca 20 år sen. 

 

Jag var hemma hos Lasse Bagge 

för att diskutera ett par nya arr in-

för ett TV-framträdande jag skulle 

göra och mötte den blivande pia-

nisten Carl. En superbegåvad ung 

pojke som på den tiden spelade 

kornett och sedermera trumpet. 

Calle, som han numera ofta kallas, 

har växt till en eminent arrangör 

och är numera även ledare för Ek-

dahl/Bagge Storband som gästar 

Jano söndagen den 29/11. 

 

Jag har under det senaste 10-12 

åren till min stora glädje haft nöjet 

att musicera ihop med Calle 

många gånger och hoppas få göra 

det igen i framtiden. 

 

Calle Bagges partner och storban-

dets andra kapellmästare Per Ek-

dahl har jag däremot inte känt lika 

länge som Calle. Det är dock ingen 

överraskning att just han är en fan-

tastisk trumslagare och arrangör. 

Det sägs att äpplet inte faller så 

långt från trädet och Pers pappa, 

Anders Ekdahl, är en av våra mest 

kända pianister och arrangörer. 

 

En kul detalj är, i alla fall för mig, 

att Anders var en av de allra första 

musiker jag mötte sommaren 1962 

i Sverige. Pers mamma var lärare 

på Adolf Fredrik, en institution 

som har banat väg för många mu-

sikaliska storheter. 

 

Calle och Per har satt ihop ett stor-

band med ypperliga unga musiker, 

alla tillhörande Sveriges absoluta 

toppskikt. Bandet har det gångna 

året gjort flera bejublade konserter 

på Scalateatern i Stockholm och 

gästats av eminenta solister. 

 

Den här gången kommer Isabella 

Lundgren att vara gästsolist. Isa-

bella är en av Janos absoluta favo-

riter och har gästat oss flertal 

gånger de senaste säsongerna så 

njutningspotentialen är väldigt 

hög. 

 

Vi välkomnar alla medlemmar och 

gäster till en superkväll. 

 

Hayati Kafe  

Ekdahl / Bagge Big Band 
med Isabella Lundgren 29/11 
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Medlems-/entréavgifter hösten 2015. 
 

Nyhet! Nu går det bra att betala med kort i kassan. Vi tar Master Card och Visa. 

 

Medlemsavgift, 200 kr/halvår, berättigar till fast entré 100 kr per konsert. Köp abonnemangsbiljett för 

650 kr/halvår (inklusive 200 kr medlemsavgift) så har du fri entré till alla säsongens konserter. 

 

Entré för icke medlem 150–250 kr inkl moms beroende på artist. Ungdomar under 20 år gratis entré. 

Gäller även lärare med elever i sällskap. 

 

JANO önskar att många löser abonnemang av två skäl – att få en stampublik och att tidigt få in pengar till 

kassan. Om man går på fyra konserter så lönar sig abonnemang. När man ändå har betalat så kan man ju 

titta in utan extra kostnad och kanske hitta någon musik som man inte tidigare upptäckt. 

 

Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen PiJano, administration samt en liten del till övriga 

kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse eller andra funktionärer. 

 

Som JANO-medlem får du rabatt när du besöker andra klubbar i Stockholmsområdet som är anslutna till 

Svensk Jazz – det finns ett tiotal. 

Bidrag till nästa nummer 
 
av PiJano önskas senast den 20 december. 

 

Skickas till Mats Blomberg  

matsxblomberg@gmail.com 

Så här hittar du till oss 
 

Tåg: Roslagsbanan, linje 27, till Vallentuna station 

 

Buss: 610 från Danderyds Sjukhus till Vallentuna station 

 

Bil: E18 mot Norrtälje eller Norrortsleden från E4. 

Avfart Vallentuna centrum. Fri parkering. 

Jazzklubb Nordost, c/o Annerstedt, Täbyvägen 258, 187 50 TÄBY 

Vill du spela hos JANO? 
 

Läs på hemsidan www.jano.nu under 

knappen  

 

Från och med den 4:e oktober 2015 
genomförs alla Janos konserter på  
Vallentuna Teater i samarbete med  
Kultur Vallentuna. 


