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Monica Dominique Hammond Party 29 mars 
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Vilken start på Musikåret 2015! 

Saxarus startade säsongen i Val-

lentuna på bästa sätt och därefter 

fick Bebop vännerna sin musik i 

Täby av Let´s be bop. 

 

Trots snö, halka och is besöktes vi 

den första februari av mer än 300 

musikentusiaster som fick uppleva 

en totalshow med Robert Wells ”A 

tribute to Charlie Norman”. 

 

För oss som var med när Charlie 

Norman besökte oss den sista 

gången 2004 var det ett kärt återse-

ende av den musikform som Ro-

bert Wells kallar ”Old Entertain-

ment”. Det är ett sant nöje att få 

stifta bekantskap med Robert 

Wells och hans trio. 

 

Vilken glädje det är att få ta emot 

alla glada människor på väg till 

garderoben efter en sådan konsert. 

 

Som vanligt vill vi ju ha ett varie-

rat program så att så många som 

möjligt ska få känna att deras mu-

siksmak också blir representerad. 

 

Hotellet håller på att fräscha upp 

lokalen. De har berättat för mig att 

de är mycket nöjda med samarbe-

tet och att vi och ni betyder myck-

et för dem. Den nya puben ska 

snart vara klar vilket gör det lite 

lättare för oss alla.  

 

På den nya väggen kommer det att 

monteras ljudabsorbenter vilket 

kommer att göra akustiken ännu 

bättre.  

 

Välkomna tillbaka och ta gärna 

med era vänner och visa hur trev-

ligt man kan ha det på söndags-

kvällen! 

 

Kjell Lövbom 

 

 

 

 

 

 

Ljudsamarbete 
 

Jano samarbetar sedan hösten 2014 

med Studio Blue som utbildar in-

spelningstekniker. Vi har haft nö-

jet att ha två mycket duktiga elever 

hos oss som har varit till mycket 

stor hjälp. Förhoppningsvis fortsät-

ter samarbetet i höst med två nya 

elever. 

Trälhavets Rederi AB Österskär 

Vi stöder Jano 

Skärgårdsturer och räkkryssningar. 
 
Vi hjälper er gärna med alla arrange-
mang, såväl privata som företagets. 
 
http://www.rodloga.com/ 

Tack för praktiken på Jano 
 

Vi har nu varit en del av er fantas-

tiska förening i snart ett år och vi 

tänkte att det vore ett bra tillfälle att 

säga tack för den tid som varit. 

 

Vi har lärt oss otroligt mycket under 

den tid vi har spenderat hos er och 

vi uppskattar verkligen de fina or-

den vi många gånger har fått höra. 

Det är alltid lika trevligt att se hur 

kul ni brukar ha på konserterna och 

det känns fint att få dela detta med 

er! 

 

Vi vill också passa på att tacka för 

det tålamod ni har visat oss då vi 

smugit bakom ryggarna på er. Detta 

har vi gjort för att försöka få ljudet 

att låta bra i alla delar av lokalen, 

vilken inte alltid är det enklaste att 

hantera. 

 

Ljudet låter olika beroende på var i 

lokalen man sitter och vi strävar 

hela tiden efter att få ett så bra ljud 

som möjligt för alla besökare. 

 

Så tack för allt kära medlemmar och 

vi kan meddela att vi åtminstone 

kommer att umgås med er våren ut. 

 

Daniel och Andreas 

Andreas och Daniel 
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M A Numminen, den kände fins-

ke guldgurkan med 

“Gummibollen” under armen kom-

mer till Sverige och Jano med den 

ständiga vapendragaren, dragspe-

laren Pedro Hietanen. Tillsammans 

står de både för det mest manligt 

finskt kärva, hjärtinnerlighet hu-

mor och vemod på en och samma 

gång. 

 

M A Numminens huvudsakliga 

spelmaterial sägs vara den 

“nyfolkliga allmogejazzen”, som 

kan vara vad som helst. Jazz & 

Ojazz- från äkta ”swinglåtar” ända 

till finsk tango eller folkvisor. Allt 

kan betraktas som nyfolkligheten,  

 

eftersom orkestern improviserar i 

varje låt. 

 

M A Numminen sjunger och spe-

lar banjo “så bra som bara han 

kan". Pedro Hietanen hanterar 

dragspel på sitt enastående sätt, 

och förtrollar sina åhörare till sjun-

de himlen med piano. 

 

Som bonus kanske M A till och 

med ger oss allsång på finska! 

 

Välkommen till en kväll med 

mycket humor och musik. 

 

Kjell Lövbom  

M A Numminen  1/3 

Foto © Pressbild  

Förband 
 

Martin Åklint Trio 
Annie Ternström 
 

Annie Ternström voc, Martin 

Åklint p, Loke Underdal bas och 

Simon Landqvist tr 

 

Annie och Martin har gästat oss 

några gånger tidigare. Dessa unga 

musiker har hela tiden utvecklats 

och imponerat på oss och publi-

ken. 

 

I april 2014 kunde vi lyssna på 

Annie och Martin på Täby Kultur-

festival och vi var övertygade att 

vi skulle ge dem ett tillfälle att 

komma tillbaka till oss. Vid det 

tillfället fick vi höra musik på 

svenska av bl.a. Hasse och Tage 

och Povel Ramel. Det var en 

mycket fin eftermiddag. 

 

Det ska bli roligt att få stifta be-

kantskap med Loke Underdal och 

Simon Landqvist som studerar på 

Södra Latin tillsammans med Mar-

tin.  
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Ulf Johansson Werre p, tbn, vo, 

Hacke Björksten ts, Hans Backen-

roth b. 

 

Uffe Johansson Werre känner vi 

mycket väl då han besökt oss 

många gånger med flera olika kon-

stellationer. 

 

Denna kväll kamperar han ihop 

med Hacke Björksten och Hans 

Backenroth. Även dessa gentlemän 

känner vår publik väl. 

 

Vi kommer att få höra flera väl-

kända jazz standards men även en 

del gränsöverskridande musik. 

Och då menar vi inte ”free form 

jazz” utan vi skall inte bli förvåna-

de om vi exempelvis får höra Ada-

gio i D moll av Albinono. 

 

Dessa musiker tillhör ju några av 

våra mest önskade musiker och de 

är inte bara fantastiska musiker 

utan även fantastiska entertainers 

som alltid levererar. 

 

Välkomna hälsar 

 

Hasse Lehto  

Ulf Werre, Hacke Björksten, 
Hans Backenroth 8/3 

Foto © Erja Lempinen 

Foto © Aneby Jazzklubb 

Foto © AnaVera Burin Batarra 
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Hayati Kafe sång, Jan Allan tp. 

Saxofoner: Dan Tillberg, Erik 

Iwarsson, Anders Bengtsson, Bo 

Edbom. Trumpet: Stefan Sjöström, 

Anette Eriksson, Stefan Andersson, 

Pelle Leander. Trombon: Magnus 

Mellerby, Claes Ågren, Krister 

Fröjd, Mats Nordin. Gitarr: Björn 

Melin. Piano: Dieter Quist. Bas: 

Mårten Moberg. Trummor: Stefan 

Palmfjord. 

 

Stan Getz, Monica Zetterlund och 

Alice Babs har alla något gemen-

samt. De har spelat med jazzmusi-

kern Jan Allan, som gästar oss 

med storbandet Carefree Big 

Band. 

 

Jazzlegenden Jan Allan har nyli-

gen fyllt 80 år, och han har ännu 

inga planer på att sluta turnera. 

Han är en av jazzens mest person-

liga trumpetare. Hans unika sound 

är omisskännligt och hans tonbild-

ning är mjuk och fyllig mer liknan-

de ett flygelhorn än den ljudkrafti-

gare trumpeten. 

 

Under 2013 utkom han med sin 

bok ”Jan Allan minns sitt fem-

tiotal”. Jan har haft kameran med 

sig på turnéerna och samlat en 

mängd foton. Jag kan rekommen-

dera boken som en fin presentbok 

med många fina foton från fem-

tiotalet. 

 

Som inte det här vore nog så får vi 

också höra vår egen ”Crooner” 

Hayati Kafe, som är en av våra 

allra bästa jazzsångare. Han är en 

mästare på den jazz som Frank 

Sinatra, Nat King Cole och Tony 

Bennett gjort odödlig. 

 

Vi bygger en storbandscen så att 

publiken kan se alla musikerna i 

storbandet. 

 

Varmt välkomna till vår storbands-

kväll med mycket god stämning! 

 

Kjell Lövbom  

Hayati Kafe, Jan Allan 
med Carefree Big Band  15/3 
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Foto © Sune Andersson 
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Bengan Jansson co, Anders Alm 

div saxar, cl. vo, Hans B-garden 

Brandgård tbn, vo, Lars Ireblad 

sousafon, git, Gösta Colliander p, 

acc, Christer Wiklander bjo, Cap-

tain Bertil Ekman tr, vo, mellan-

snack. 

 

I kväll bjuds vi på gangsterjazz, 

kioskvältare från 1920 och 1930-

talet, tidig Ellington och en och 

annan Povel Ramel. 

 

Vi tror faktiskt inte att Mississippi 

Seven har besökt oss i modern tid 

så det skall bli en trevlig upplevel-

se. Bandet har funnits i drygt 20 år 

och de har korats till mästare i 

gladjazz, fått kulturpris och Arm-

strong stipendier. De har spelat i 

Ryssland och de har spelat på Jaz-

zens Museum. Och inte bara där 

utan även på Nordiska, Moderna 

och Litografiska Museet. 

 

Någon sade att Mississippi Seven 

är den enda orkester som fått en 

flod uppkallad efter sig. Fast vi är 

lite skeptiska till sanningshalten i 

det ryktet. 

 

Vi vet ju att 

många av våra 

medlemmar gillar 

den här typen av 

jazz. Vi brukar 

också få besök av 

många som inte 

är medlemmar 

och som kommer 

från övriga Stor-

stockholm. De 

finner det mödan 

värt att komma 

till oss när det 

vankas klassisk 

jazz. 

Så kom i god tid och ta för er av 

vår jazzbuffé och drick något gott 

till! 

 

Hasse Lehto  

Mississippi Seven 22/3 
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Vårsäsongen går mot sitt slut och 

vi skall kröna den med ett gästspel 

av mina kära vänner Monica och 

Carl-Axel Dominique. 

 

Carl-Axel och Monica Dominique 

är två av våra folkkäraste och 

osedvanligt gränsöverskridande 

musiker. Båda är utbildade vid 

Musikhögskolan i Stockholm. 

 

De kan som få instrumentalister, 

med sin tekniska briljans och uni-

ka förmåga till publikkontakt, gju-

ta liv i musiken med sin varma och 

humoristiskt färgade närvaro och 

spelglädje. 

 

Carl-Axel debuterade som pianist 

1965 med Charles Ives’ Concord 

Sonata. Han har sedan dess lanse-

rat ovanlig pianomusik av kompo-

sitörer som Charles Alkan, Erik 

Satie, Olivier Messiaen m.fl. 

Carl-Axel Dominique anses vara 

en av vår tids främsta Messiaentol-

kare. Monica har främst specialise-

rat sig på jazzmusik. Som en av 

vårt lands främsta jazzmusiker 

verkar hon som pianist, arrangör 

och kompositör. 

 

Monica ingick en period i den le-

gendariska sånggruppen Gals and 

Pals. Hon har även medverkat som 

skådespelerska inom teater, film 

och TV. 

 

Tillsammans har Monica och Carl-

Axel skrivit teater- och filmmusik. 

 

Dessutom ingick paret i allmusik-

gruppen Solar Plexus där Monica 

även spelade hammondorgel. 

 

Hon har gästspelat på JANO flera 

gånger under åren men då på piano 

med olika konstellationer. Den här 

gången kommer hon att spela 

hammondorgel. Med sig har hon 

Rigmor Bådal på bas. Rigmor be-

härskar förutom jazzsoul och disco 

även folkrock, visa och klassisk 

musik. 

 

Trummorna trakteras av Justina 

Lakin, en mångfacetterad trumsla-

gare med rötterna i bluesens 

många grenar. Hon har spelat 

mycket med storband och även 

jobbat med musikaler. 

 

Och sist men inte minst Carl-Axel 

Dominique på flöjt och piano. 

 

Så hjärtligt välkomna till ytterliga-

re en magisk kväll med underbar 

musik! 

 

Hayati Kafe  

Monica Dominique Hammond Party 29/3 
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Jazzklubb Nordost 

c/o Margit Annerstedt 

Täbyvägen 258  

187 50  TÄBY 

08-510 503 20  

PlusGiro 19 25 83-3  

www.jano.nu 

jano@jano.nu 

Ordförande 

Kjell Lövbom 

kjell.lovbom@gmail.com 

073-359 73 69  

Orkesterbokare 

Hayati Kafe 

Tomtebogatan 20 

113 38  STOCKHOLM 

08-34 98 80 

hayati@comhem.se 

Styrelseledamöter 

Lennart Andersson 

Margit Annerstedt 

Mats Blomberg 

Birgitta Fogelvik 

Hayati Kafe 

Hans Lehto 

Inger Lindén 

Birgit Litzell 

Marie-Louise Margolis 

Ansvarig utgivare 

Margit Annerstedt  

Layout 

Kristina Blomberg 

Jazzteckningar 

Anders Lundmark 

Tryck 

Grafiska Punkten i Växjö 

Medlems-/entréavgifter våren 2015. 
 

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

 

Medlemsavgift, 150 kr/halvår, berättigar till fast entré 100 kr per konsert. Köp abonnemangsbiljett för 

600 kr/halvår (inklusive 150 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 23 augusti. 

 

Skickas till Mats Blomberg  

matsxblomberg@gmail.com 

Så här hittar du till oss 
 

Från Stockholm city (17 km). 

 

Med bil: 
Kör E18 norrut mot Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby 

Kyrkby/Viggbyholm. Sväng vänster och fortsätt under 

järnvägen, därefter vänster i rondellen. Vid Statoil bensin-

station sväng höger och följ Kemistvägen till Täby Park 

Hotel. 

 

Med allmänna kommunikationer: 
Ta tunnelbana eller buss till station Tekniska Högskolan. 

Därefter Roslagsbanan mot Österskär. Kliv av på station 

Galoppfältet. Sedan går du Kemistvägen till hotellet (ca 

10 min). 

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

Vill du spela hos JANO? 
 

Läs på hemsidan www.jano.nu under 

knappen  

 


