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5å har ytterliEare en jazzfest- den sjunde

i ordningen - gåt,t av stapeln ,oeh intryck där-

ifrån förmedlas av Bo Nerelius, som talar om en för-

nämlig fest (s 2), och Gunilla Granström, som ger en

kärleksförklaring ti11 Lars 8i.j1otl and his Art Ensemble

of Vallentuna (s3). För dem av oss som drömmer om att en

dag själva få stå på scen, merr som kanske skuIle behöva

förkoVrasignågotharE}oNereliusenmängdförslagpå
lämplig kurslitteratur(s 5). Ni kan också1äsa om kaf6pro-

qrammen på såväl Täby Jazzkaf6rsom bjuder på en först-
kJ-assig säsongfinal, som på Vallentunas dito' där

Viperrs duo som Ijorde en sådan stor succ6 på

jazzfesten spelar i pausen (s  ocit 6) ' Dess-

utomrsom varr1i9t, lite smånotiser ' En gIad

fortsättning på våren önskar RedakTioneNl
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Sä11an har vi väI haft anLedning att
va.ra så i a1la avseeniten nöjda rretl
vår årlig Jazzfest som i år. Ett Par
grupper drog lite över sin tid, oeh
Tibbl-e Teaters stä11-verk var i rislgt
skiek, men annars hittade vl få saker
e,tt klaga på.

Bäst av al-lt var kansker att ljudet
äntlj-gen var helt perfekt! Stora fång
av blommor a1] tså tllL lJudfolketr som

i år bestod av herrar TonY lickman
oeh 01a Vlortzelius.

Vi konstaterar också1 att funktio-
närerna" i ka.ssane sertrerlngen oeh
bakom ssenen numera är rutineratle
oeh effektiva tiLl 1.00O.

PubLikslffran stannade vLd 40Oe vilket
är lite mindre än förr om åren. I'(en
å andra sldan höLl- tlessa 400 sig på
plats i Loka.l-en 1ängel oeh vt1ken fin
publlk den är - aIla äIskar att spela
för clen!

Ål1a ger verkligen det s.k Järnet på
*äby Jazzfest, oeh vt bruka.r inte ut-
dela särskil-da lovord tiLl enskilda
eller t111 vlssa grupper. Ändå skuLle
jag nog - för en ,qångs sku1l - vl1Ja
satta några. extra pLus för några av
år$ts grupF?r. Först då för en oanbon-
serail överraslnrlngsg:rrppr som ryckte
in 1 stäLl-et för förhlndrade O16o:
Viperr s Duo, necl glta.rristerna Mikael
Sel-ancler oeh Björra Scharin. @
FqleUCs och llip Rones Lät ovanl-igt
E"äfEetet ilTanade tnmsla-
garen Mats Jailln. s!3å-si§! ftek
extra skiuts av §ir. nyförvärrade basiste
0l1e Brostedt. Våra kära Jazz. Ambassa-
dors lät bättre än till-f6rrre, och i en
ffis helt för slg stocl lasse Tör"lqvlst
- I*e Rikner Sweet Jazz Duo. Slutligen

, numerärt
redueeratle t111 1O personer, under
ledning av al1as vår Lars Bi.ilow; stod
för en flnalr §om blev en stor konst-
närI"ig triumf . Bln89 för Bi.ilow och
Randet! Rune Ilenriksson gjorcle sltt
ltve soIo, llagnus Sehenström - en gång
professionell skådespelare - läste ett
oförglömligt poem av T,ars Br oeh a1la
musikall-gka och teatral-a element platla-
ile i en friskr vltal storfofii.

När Jublet lagt sig oeh Thore Swanenrdl
och Rengt Wittström fått tulpaner av
ordförande Wallerman, satte sig fhore
vld pianot och leverera.cle en ofö?gIöm-
1ig fantasi över tema.t rrTulpa:ler från
Amsterdamrr.

Thores tulpaner har reclan fä111 sina
bLarle men hans nusik blomar för
alltld 1 våra hjärtan. Att han, en
jazzens klasslker, oeh Rengt ItI kommer
ut tiLl vår förort oeh skänker glans
åt vå.ra. Jazzfester är redan det
något att taeka högre ma"kter för!

Oeh täek också nl, som speJ-atle -
82 musiker, fördelarle på 17 g:rrpperi
taek ni I eotn ställile upp oeh arbetade
och ni1 sortr kom och Iyssnade! VL
ses igen! TibbLe Teater är bokat för
Jazzfest den 16/1 lgei.

Oeh om ni vt}l ha årets Fest, e1ler
del-ar av den, på vldeor ring tiII
Erlk Santtström, oB/ lS 55 O'l "

BN

(Kartor med foton från iazzfesten
plus bestäIlningsbl;.,nkett kommer
att, skickas titl kontaktPersonen
i varje band. Red )

UPPHlITAT(T)
När vl städatte av lokalen efter
årets Iazzfesl htttaile vt några
kvarglöntla notblade §oo vl gärraa
återl-äimnar tt11 rätte ägaren;
ryls§tr (ttues 1 F) och rTa,ke The
A llratntt I samt ftThe ChLckenrf heter
)-åtarna, som är utskrivna för
hand.

uPPHrrrAtr (z)
När vl stättacte Val-lentuna Jazz]xafå
d,ea 22/5 hlttatle vl en bred, trevllg
gltarr-ren, som någon kanske tycker
slg ha användning för. Beskrlvning
öngkas.

121 2l Johanneshorr

0rdförande;
Barbro Nylander tel. 99 55 878

5l{ l9 904
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TtJlf*ars\ul"w o,rå his Ar! hpenl;le
of Vallenttttw A

4* Egentligen skulle Du och Ditt, band ha intett jazzfesten,
e1ler på något annat sätt r redan från börjanr satt
stämpe1 på jazzfest-dagen: sKAPA tYlUSIK - K0NSERVERA DEN

När lvlalebranche spelade var vi inte många kvar i Tibble
En del hade suttit troget hel-a dagen, någon satt i ett hörn
och stickade och Lingon satt på sin p1atsl 1ängst fram i mitten.

Då får vi höra rrSt. Louis Stockhausentr- en halvtimmes
spännande, galen och ambitiös happening med tllalebranche under
ledninq av DiS. Dynamiska so1i1 ettriga musiker-sammandrabbninqar
som bläv duetier, kvartetter och formade ett helt bandrsom spelade
med och mot vatandra.

Stockhausen s1äpptes försiktiSt på i hö9ta1arna och tog över
helt efter en stund. Til1 Stockhausens musik deklamerade [Ylaqnus

Sc.henström, mycket övertygande och fintr dikten som Du hade
skrivit. Helt p1öLsliqt bröt aIla musikerna ut i en tungt
gungande version av SL. Louis blues.

Mycket mer hann hända i musiken innan det geniala sl-utet
då allt samlades i en Iång, unisor-lr slut-ton. Förtjusta
applåderade vi storbandet,som just hade stått upp på Tibble-
scenen och bemödat sig om att skapa något nytt och genuint rl
f ör den här jazzf es ten . 4,,lt-

När jas såg och hörde Dig, Lasse,i Din röda mössae prydd med

brand-qula sÅa boflar, kom jaS osökt att tänka på Don Cherry
som var en av de stora jazz-avantgardisterna på 60-ta1et.

tfMusi.ken i väst är så slutqiltiq och diciplinerad (... )

diciplin borde inte vara hela ens musikaLiska uppfattning,
den är ti11 för att ge möjligheter.rr

Don Cherry i en intervju i 0J maj 1968

ffsom en avantqarde-jazzens Ellington styr han musiken hel-
efter egna intentioner och utnyttjar varje enskild musikers
personliqhet i sitt skapandee samtidiqt som han ger dem_gan
stor frihet. I samklang med musiken i ABF-huset visade Don

ljusbilder,'r
Lars 0 trJestin om Don Cherry i 03 oktober 1968

Repmö jliqheterna f ör lvlalebranche hade ri stort set,t, varit
obefintfiqå. Ivlalebranche vaI tänkt att bli ett storband,
i stil *"J det vi hörde förra jazzfesten - r'Jano All Starsrt
Så blev det al-1tså inte. Ingen reptid som passadeä11a och
ingen reploakal när man äntligen lyckats samla a1l-a. Det
tvlngade fram något som fick lov att framföras o1.epetarat,
med åpillrorna av det tänkta storbandet.

ttTänk ingenting. Vänta tills dess det är absoLut stilla inom dig.
Då du uppnått aeIta til1stånd, börja speIa. Så snart du börjar
tänka, stoppa och f ör.sök upoonå stadiet av icke-tänkande. Fortsätt
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wled risk för att b1i
Don Cherry betydde för
60-tal-et, det betYder
funderar runt musiken,

högtravande vågar jaq påstå att vad
jazzens existens och utveckl-ing på

Du för vårt stora lilIa JANO. Någon som
har en massa ide'er och prövar de ideerna

sedan att spela.rr
Karlheinz Stoökhausen

OJ = orke5+eFj ournalen

-3-

ur rrAus den sieben Tagenltl g6q

,*

»öå::.i

q::

ffitru



@ nödz rpzzffiF/
[-Clelg;-r. n-,1§:i*!i o t ek e.t r äb v c 

-:S1r-geg-e'§--ts LJ!' o!-:-22 :''!p'
Programsvar uarl Zachrisson tel' Og/ZSg 7A 35'

I

frtl, #;"tr %'!i,orlff/+8E*\tr ;f'u 
too*s

o/'l il,ssr*n^l / i pva ågryxcs
5frMVN

Johan Ll-ndellus, iltagnus Sehenström

tp, Per Rydberg tb, l'Iatle1:i::,.!tok""
ii. n"rrst carling åsr. Kari Sjöstrand
;;; ;iil-ni*es"a*tcclsLagverk e 

"c1a's
iiå6"-e/= 1-agierk/voe r .o1le Ekedahl
b,/eavaquinho/s1agv erk/voe' Anders

;;i;;;;;' Ni11e ötte""", Eva lexull
*fagvert/voe, Solveig Jönssont
;;;;"; usehersohn, l,lsa' Holl-ner
slagverk.

För vår förenlngs grunttare-och förste
ordförande har iUsänoraet de senaste
ä"""-"t"lt S A M B A' Han har stu-
ä"""t och utövat ilenna afro-brasi-
l-lanslca musikfom I den här Sruppent

"o* 
å"-f.""ten til-I en ssmbaskol-e t

StockhoLrn. It{aterlal-et är afro-latindr
ioftfo"", I a?rangemang av l4agnus

;;ilil;e"" r"anie, clas rltadn'
t" ,äa ttärt rurrlJen och gäraa egna

maraeeas!
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SJöb1om p, lare
Mårtensson bt
dr, Kaya Ålander

Vl förnocl ar , att norrLändske Bernt
Egerbl-atlh är alItför väl-känd för att
behöva. en nä:mare presentati'on. lät
oss endast påminna om, att han börJatte
som Tristanobeundrande gymnaslst,
fortsatte mecl T,asse lYstedt oeh
seclermera blev riksbekant, bL.a
ganom TV-nedtet. Vi hade nYltgen
nöjet att se och höra homom med T,ena

Ntrrna.n 1 ett ypperltgt Kafd_ Attundla-
progråm. Rakom den här kväIlens
framträdande llgger f.ö en berön1tg
talang-scouting, utförd av vår emlnen-
ta ordförande.

0m Iraya trlanaer (eJ att fönräxIa metl

vår lokala stjärna KaYza) viII vL
nii.mne. att hou har ett förflutet I
gmppån rrRötla Bönorrr och att vi 1

höstas kunde höra henne på Täby Jaxz'
kafd ttl-lsanmans med väIkäncla. grtrp-
pen Ambrosta.

En förnärnL1g säsongfinal, tyeker vl!

GAfP

Bertrt Eeerbladhl sPelar P och
ffidmustker på b

Kava !lander: Jan
EkhoLn g, Mårten
.Törgen Johansson
VOC.

t\ *'§'



S?EI.Ä S"TÄIV 3 ÄrnRE! hur msn harmonisetar 27 styeken vä1

valcla jazzstandardmelodier. tr'ör el-
och kontraba.sister finns två
böcker av Rufus Feid: IThe Evolving
Rassisttt och rrEvolving Upwardtf .
r'örlaget heter T.{yriad' För gitarister
flnss bi:cker av bl .a Berrney flesseI
och Joe Pass - den sistnämnde har
gett ut fIera, .varav rrJoe Pass
Euitar Slylefr' (ned övnlngskasett)
kanske är den intressantaste.
rrÅ New Aooroach lo Jazz Improvlsationrl

är namnet på en serie böeker med

tillhörancle lP-skivor, utgivzla av
pianisten JameY Aebersold På eget
för1ag. Skivorna - en T,? för varJe
bok - innehåLl-er komP av Piano,
bas oeh trumrnor, kanalseParerat,
så att man t.ex kan ta bort basen
och sJä1v utföra bassstämmanr som
kan köpas I ett seParat häfte.
det är lnte vl1ken baslst som helst
hellerr utan Rufus Reiclr och På
en vo15m (nr. 6) non Carter.

Man startar liimpligen med Yo1.1,
som behandlar nnollska1or, blues
oeh enkla kadenser nrnt lrrint-
cirkbln. Det är en nY oeh mYeket
behaglig känsLa att öva skalor mecl

ett topp-komp! Setlan kan man gå ti1l
Vo1.2, som helt är ägnad åt bIues,
el-ler till Vol-. 5, som 1är ut
II - Vz - I -kadenser, nol1b1ues
och blues mecl stLck. Sedan tar man
Vo1. 5 oeh VoL'4, som båda behand-
1ar J azzstand.artlmaterial - Vo1. 5
är något l-ättare än VoI.4, fakttskt.
Vol. 6 är helt ägnad åt Charlte
?arker-Iå tar.

Ta chansen!
Jar detta är ba.ra ett axPlock. Det
finns många fler bra amerlkanska
komp-f,P och det flnns övntngsböeker
för trumnisar och blåsare. Aebersold-
serlen väntler sig ti11 a1la inst:rr-
menta.lister, llksom ett annat bra
amerikanskt materialI rrPatterrrs For
Jazztt av Jerry Cob r, Jinmy Casalet
Gary Carnpbell och Jerry Greene
(stua:-o P,/n rnc.) net är bara att
ta för slg.

Det är inte särskilt dYrt hell-er.
Det kan nl övert;;ga e" om genom
att rlnga Trosa. l(uslk 0156/ 167 OO

e1ler 167 03, eIler besöka Erlke
Nothandel, Karlav. 40. IYeka tiIl!

BN

Förre på den gamIa, onda tiden - iag
menå: för c:a tjugo-trettio år sedan

- fnnns bara. en metod a.tt börJa spela
jazz'. Man skafrade ett instrument
oeh satte igång. Arhetssättet var
irTrial & ErrorF, el1ere med andra ord,
rrHoppa i vattnet oeh försök simmarr'

Många försökte oeh många §.8''§ dmnk-
nade. Bland dem, son hö11- ut och som

fortfarande spelar flnner man fo1k,
som ärrnu inte har rikttgt kLän På
stlcket 1 t'Blue l"loonrt el1er som gärna
vi11 ira tillgång tiII harmonialalyser
när de slra spel-ä ttA11 of Meft i B'...

Fär sådana, och för afla andra som

vll-I Iära slg bättre, flnns i clagens
Läge jazzkurser. Det finns också bra
naterial, för siäLvstudier. En lrrart
on da.gen gör rrndervark, om malr har
något att gå efter oeh tnte bara
si'tter en stund och )-attjar ned in-
strr-nentetI

§om vi påpekat tidigare har Brevsko-
lan ett bra matertal, rtJazz & popimp-
rovLsattourt av Gunnar T,tndgren oeh
Tr€rlrrn?t Åberg. Det består 8lI/ en tjock
övningsbok och två kasetter. I dagarna
trar en ny verslon av detta materlaf'
komrit ut: t'Jazz 8{ roekimprovi§atlonrr'
§amma författaree salnma omfattning; och
tlll ganska stora deLar sanma naterlal
återfinnes 1 den nya versionerl' ED

vikttg skillnad är, a,lt tYPografi,
layoui, bilder och nottryek är he1-t
peir"ti* 1 den nya versionen. Båda
materialen kan fortfarande köPas,
antLngen från ÄBF e1ler i nothandeln.

§f e e t a1,b.o cke r/-Llr s tgqment sko l- o r

lindgren-Åber:gs material innehålIer
praktiska instruktioner för pianlsterl
gttarrtster, basister oeh tnrrnslaga-
?€r framföra11-t tiPs ou, hur man

arbeta.r t ett komP. Annars är detta
material mest riktat till grupper,
rned ett stort antal örmingarl som
bör utföras ttllsa.mmans mecl andra.
Nnturltgtvls kan manr ha nYtta av
tröcker, som speeialbehandl-ar det egna
lnsrr.rmentet. Numera flnns sådana'
böoker, som skilJer sig frå-n forrra
tlders ilskolortr genom att de tar sikte
främst pä iazzlntresserade och deras
behov" För Pianister finns t.u:r en
r.rtmärkt svensk bok, ttJazz & popharmonikrl
av Sten Tngelf (Reuter Pr Reuter I'ör-
lags ÅX). Ingelf 61år igenom Jazzens
sttrLar från 1920 til1 ldag och 1är ut,
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Ekebygårrlen, Telmllnrägen (hpI Norr-
gården)

Py6'f'l[ Aat
BAND
011e Törnkvist eor, Knut Rutenborg tb
Hans SPorre cl, Lars Srogren Pt
rår*y äertoft u5o, lan Palm be Sigge
Iellert dr.

T Densen spelar:

VIPFR,§ DUO
Ir{ikael- Sel-ander, BJörn Scharln g'

lieoo F i.d}oqc..a "l'.." "t'1"'t 
tlr'l'r t''t

Populär Information från JAN0

Rqd I

Roger & Taija NYborq
Fiarknadsvggen 259 3tr
183 34 TABY

Tel: 768 31 13 (n) 22 07 40 (u)

Jazzklubb tJordost ( :nlql
0rcJf och medlemsregister:
Kerstin UaIlerm..n
Tingsväqen. 3
183 40 TAirY

Te1: 756 4t) 53

$ekr och boknir:iqar!
Bo l,lerelius O?62/7D6 69

t?tedlemsavgif t : 4Or-/budgetår
Postqiro: 19 25 83 3

t -crart

J A Z Z A }/T R A S § A D O R S

hörs På Gamlingent som vt,tldtgare
nedtdeLat. Doek inte den 1/6 - den

;;;i;i;;"n är flYttad til-I 1ördas
ö.en 11 /5.

SOMMAREN
är i antågande och Cä:rmed även dess

nyttiga nöJen, jazzkursefit&o .T:"*'
dän i lneesund, där Ul-farna Adå'kerr
Andersson oeh Sterner tillsammans
med Hrral-d Svensson, Jan Tolf , Änders

Kjellberg och Elisabeth l\{el-ander ger
,.i 

"f 
tt irunnande. I,eif Segerberg är

kursledare, närmare lnfo som exempel-
vls kursProsPekt fås från:
i"e""""al uuåttnasskolal 6?1-oo A::nika'
;;i;-Gio/ 146 oa. ttlazr' på rngesundrf
heter kursen oeh den pågår 25/7 rt]-l
ita - i sveriges garanterst mest na-

-*l:"u,"" T":Y'
J AZ7, NORRTÄIJE
blir det måndag den 6/5, då Rosl-B.gens

Storbantl framträtler rrnder Ledning
av sln grunda.re, fastighetsmäkl'aren
ocn pfaäfsten Ourt SöderLind' Bandet
tnnelåller en heL räeka namnkunnlga
muslker, som llaeke Björkstenr-lars
Erstrandl TorgnY Ni.Lsson, Carli
Tornehave tn.f1.

BT,ÅSORtrESTER
är under blldande i Vallentuna'
T,edare är Farl-Erlk Ranö, ooh aIla
som är intressera<le att vara ned bör
anmäIa slg ti11 CaroL Nordberg'
öiei7 rua*27. rfan kan också gå tlirekt
t111' rep.-1okaIen1 soil är muslksko-
lans i iiamma.rbaeksskolans byggnad Et
itreAng från markplanet vid-idrotts-
plätsän. Tors<lagar k1. 18:?9- böriar
äet och tletta är ett bra ti11fä11et
inte minst för er, som har ett instnr-
ment gömt 1 garderoben och gärna vi11
äå*r""o det] framhåIler oarol
Nordberg.
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