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JueFffi GlMs
Änb1"i,5en ä,r a,Ilt kLartl lj.d-e;r:, platsen orkestrarnai Så nu är
rLet ii;r6sl atb pi-orka frnr.m iilmariirok;lrr och bok;r ci en 6 december:
tid.en fiir Jer,n.,rrs enortrl;i r;upr;r1rol-ossal-a julf::s'b" Pl-atssn bIir

.r- j.ksom föma åre r; IJåi.r-.ijltlaLsskol-;ns matsall . j)a.no blir d.e b tiII
Älligafor iiirz iiirrrd. oclt Jarures Garlssons mjrrkrL slringorke§'ber.
I uriset in,är, n.; turlifltvis S[IPl'j: gorl mer.t, ö] ooh vin,

FtsflSp 
BA&' w/PEtss" ){ä}T

Liksom förra å.r'e L l",ör'j:"-r' feriiten kI. IgJO or:,1 hiil.ler på minst
till kl. 1pi' naifr,-,n. Sorn van,i-i1;L i1ä.1.1cr: ooirså regeln att festen,
är öppen enrlii,st -,..r' nrt,dlemml.ir, uir-.n varjrl rnerilem får ool<så ta
rned. sig en i1ä.st.

AT.ffiÄL DI6 REDAN NU !
Yi i festkomsrittdn rriLste ira en chu.i'.rs a,;;1, i,;.-rct tirl planela ir:klip
i;r n,;ri, oeb. drlyck. Djrför mä,:be vi ha clj.n anrniilan så sna:.'b som
:rri-ij1:Lgl, abscl.ut sen.i.st clen 1/1:?. I{en }re1ct r1-Jclcet titliga1:e!
Ocjh vj- måsJe ]ui betali; i. J_ö.rslrgu! - oi ka.n s..lJ1vk1art inte
1i.,-;,,;;t. ute rr'rcci s;i. nlyr:lce't pentji]:r,

I)"r li;.irr be'i,iil-;:. i lii;sseun pä 7it"z;tctr,f6et. I,Åen cl.r-, t ,3år Iika
sitt;L irr pcng'.:.::n; pår. vilt lrosbgirr:, lg Zj .:,3 - j,
('v'ili riu hellre ue t;ala pfr barLi.iglro så rir v,lrl nr ?39 -
Yilket riu l.in vi,il;1i;.:-.; .;kriv rrjult''osttr på o"l.anhct-ben"

Anmäl ctig i tid" - vi är ö,rcr 3OO me.:cllonrrn.i.r rur, och h.ur
r.;c,r irolst får -irr1;e pl.uts, så ..l:'t ;;äIle.i' att yara ut,e i
lj'i-i:: rierrt vill rnissa. årr,Lts glad.asbr: fest?

hra att

8621 )

många.
god tid.i

$TORgeNDSJAzz I JtrÅsnD ?
Just nu arbetiir vi pp ci;t verkligt tnt-r:r)ssanb projekt,, en Jaz,zfost med
storband i 'Ilbote lerter. den l.4,/12. Ä1lb .t;i.I.ar för atL d.et ska bli av;
Yj-di,u,lari.e är Dand.erydi: i_ri6; Ba.n{. och Storhand.itc.r,y:år,

I,len s'bori.,anci ( d"ei .rör sig totatt osr ett j;O-ta-L
nusj-ker ) ä:l riått dyrirart octr fijrh;iii,-llingar mcd, lful,turgämnden på63,r,
-U. d:: r:1r" :T, bl.i,... rler, en efte:.r,rict.d.agsi'ö::estä11r,ingr i+ttils söndagen
o:ar^L4ti!2 tneJia.nlcl 13..)0 och l5.i)O (c:a)r .-,.,.
yi nå1ler tiulln;r.rita, er:i: jobbar .v,id.are. }{er om d.etta i }rli*ta !j._.Ta,no.
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ffiWM@@MAMMETE

B HELcSTÄNCrI

Pr:+miu.r: -Cör eiL rryii ili,lO s'L':r'r'band.: Jano:s Frestel-see urrtler ledning
.,,.rj. Jarrles Carlssoä. llancleb spelar }O-talsjazz, typ ticlig E'ltington och

Ii'I,;icirer He:rclersor-i. i:l;i'i' är s;i''b l'r:'i rLgenS

Claes-Görau .Faxe}l , Lar$ I]äIol'i, tli-klas li'orsdnr tr1t. Ove Christenssonl th'
§von r{id.ert'erg1 ,:-;.ttrle:; C;ir}sson, Per Garberg, ,s' }'li'i"cke 'itröm, p'
Tom Kjel)-ntrii,nci., bo J'tihnrry' f ia;ur, år.

ru mI0 tli*,'#'il*iH-,i,k*-ä;l*li'ili§'h*:*;:::",-

ltriklas rili-i6n, L-itr-iga're mest känd' hos oss sotn

.,ria .1*rrfestårna, clebLrterar riu på Jan'dcaf.6et
ork.,ätur" llikl;ts, 

"otu 
a'rbeta:r: som musikläratre

hii.r r;irirrlai inop ntlgra verkligt duktiga, un*ga

I jud'bekniker
rned en egen
i -[va-skolan,

elever som

spelar cletl rrrlyart iazzeYl" Säbtningen:
pa.fr.ih Eci6ren, ts] iViffas Wil6nl p. Per lJromarle b' Hans Ilenre'btat r1r'

mffir

quAHru[ sm$ #tr[T*r§i,^r,F!,,i^*,

,f,r.ra,rtuirsatisär:ratinochbetyd"erungefär:.flrraärtilIräcklig"t'
Cm nu {yreL iir tilLräck}igt, hur fint äåutu rlet då inte 1åta

or;r $[ ori'-.:ster med fenl nian, vif''<<'b är fallot meå Quartun Satis'

Och Cr':ssutom Uxxr nästi:'n bara Vallsntuna-bor' d-ärti1li
Sättnin'ijen: i,t"o nUto*, trp' l'ars Negert' ts' Tom[§r Li}rs§r:trr Po

Iar* c'rlLfrj-cri.z, b' Leif Persson, år'

$til6q.Bn
D;u3s igcn för etL av Janos ;r.l.1rr.r populäraste glad-jazn*giing,,
pei; trar fina gJ.nget kan ju höra.s alltsomoftast på stampon, där
blancllir{:en av g}ad. swingrnusik och barbershop-sång har blivit
mrikta popu.lär'b. SätLnira;ep; Iians l).;'orre, cI . Lars -Broi';ren, vibr'
ti:.*rr, )g.i3si;edLr !' 01-1e .l'lymarr, bio/g. -iluster Ila6erman, b' ooh

.llor,r-;c lloltrilerg,: , ur.

OP
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(nifteuot zexa'cr)
/MsTl(usgÄr? - Tt u s5ttä n - ro?6.R

;ag sjtrrtgey Ja,nz, pop, blues, gärna

även trad,trazz. Bohöver nir on vokalist
i l-::ndet så ri.nql pir.gitta MattinssoS,
Teltifci;r: oB/ g) 59 85"

§iloRBJ$r,p_

som spelar ritorlerri Je,z,z, skal1 llilåa.s..
SÖffS: i'lusiker, Även d.u som ä.r
intresr:,,rad. :.v at'i; alranL:era är väl-
i.;ommon. Rir4.1 T,a.rs 3öIown tcL Ol62fry|O\

TRO}TSONiST TTLL
DIXTÅT,irl'IlB..\Un

Är ,lu en glad- amatör och vi}l rlu
vara rneci i ett d.ixie-giin5; som håller
på att växa fram?
i(ontakta i så fall Srren-li:r:ic 31om,
r;el, ar'oetet c\/zl 27 4o eller
hem: oJ52 /zt+ 8l

tf .61-tl.§a

PI-JÅ}fCI
ffir Jazzklubb l{ord.ost (;ello)
Bed.. och tayoutr Jan Äberg
Rod.. sekr. lUlla-Brltt Crr"n1in
Ådressr PI-JAN0

MUsrKrAciitrG GsgNpxqFg

Friska vJ.ndar har börJat närkas inom
Musikerförbundet - lnte mlnst på frlJ.a:oe-
sldan. Medlemsrekryterlng och dlo
aktlvltet ökar. Nya funktionärer har
anetäL1ts.

Ny hos Avd. 1 , StocklnoLm, är ombutlo-
nan Mlchael Hultstan. rrVt tir medyetua
om att det fiane nyoket nissnöJc på
fä1tet sånäI befogat som obefogatrl
säger han I ett upprop från avclelnlngen.rrVi är beredda att lyssna och ta fasia
på kr5-ttk som är ägnacl att förb&ittran.

Ett vlktigt medel att förbäit:rc verk-
eanheten är glvatvlE cle faakllga otu-
dlerna. Underteck:nad bevletadte 1 våras
en mueikfaokllg grunelkurel en veoka på
da,gtid, §om avdelnlngen ordnadc t111-
§am.'s,ns ned Birkagårdeue Folkhögekola.
Det ver lärorlkt, inte minst söuon cton
trevl lga kontakten uecl kurska^nraterna:
jazzmu.sl-ker, doh tuihior, .ilan f{r."ti[ötq"
d1*Etö0 f,ör de här kurscr*.ä odh..de ord_
nas hontlnuerllgt, äyen nu i höst.

BN

J AZZKATfr T VALIENTUITA?

Vt har late mlndre åin fyra JÅIf0_band
1 Yallentuna nunera: Blommane Dlxle-
landband, Drömkvintetten, euartunSatte och en nyupptäckt komblnattoa,
som ka11ar slg Torsdagsbandtet _ ett
tradjazzgäng med b1.a Roberto
D{lnkel"berg piano och Bo Ertkoson tp.
Vi tror oss föbetå, att de här grupper_
na är möjllga att bådo 1yssua oän äit
dansa tJ-11, Vld.are är etet på det vteeti Val-lentuna att där g!-ves få tl"I-l-fällen
1111 I,k nogendanE. V&iLdlgt mångaf6reningar flnns clet däreäst.

Följaktllgeu borde nan kunna få tgåugnågot slagr verksauhet i ?aj.lentröai-
Förelagsvia gazzkafd nedt d,eJx§. Ekeby_ekolan rrore använclbar soa l"okal, fräd.eller lörd.agkväLlar 1&fuupllga dagar.
Banden flnne och vllL gärnä mednerka.
Yem. tar på olg det praftlskt/or6aniea_
torisita arbetet?

Vilt rtu Jobba med det hd.r ooh/eLLe:rhar d.u kontakter i lraLlentunas före_nlngeliv, varlfrån aktlvleter skuLle
kunna håintas? Kontakta I så faLLr
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/o Åberg"ikingavii6on 
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18353 rftr
2/Lzz67 (bem)
+ 93 40 (arb)

Bo tlerelt:u§ A762/248 9g
oe/t5 27 z0

(trem)
(arur)
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