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JUffiSreN!
Ja, så är det snart dags igen för.JAN0:s efterlängtade, berömdat

5alt"roliga och kolos"äl" SUlf e Sf l Datum i år blir LU49^6€il &.^

II dcce,nbeF.flsl N trrt
rrdstlc. Ff, l*it &Sq'ar iL lclgD.
Eftersom deltagarantalet är begränsat p.§.ä. lokalen bara tar
iit" drygt 100 personer, gälIer det att vara ule i god tid
i;;-";i'Få pirt!. vi i i'eått<ommit6n måste också - för vår planerins-
,"L"-hur många som kommer. Uidare måste vi av ekonomiska skäl
be dig betatå deltagaravgiften i förskottr så vi inte behöver
Iigga ute med alltför stora summor.

Så anmäI Slic redan lru - 9et är enkeltl
Betala bara in avgiften - 60 kr per person - på JAN0:s
Postgiro: 19 ?5 B3 - 3t och skriv JULFEST + anLal deltagare
på talongen.
Fe

VI $Eu,e$ fr ilrD z
VAD uÄnoet?
Jo, det bjuds aperitifr. rostbiff,
kaffe samt mums-mums. 0l och vin

Wf BLIR, PAlt$-tÄrq, rN Px rr/,rrEr -Tll.L
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"r 

ptttrtq rurvrrtt{ fm
Tänk nu på att julfesten brukar
anmäI dig och dina gäster redan

PS
Du kan också anmäla dig i kassan på Täby Jazzcafå
den L4 november el1er på Vallentuna Jazzcafö den

sten är endast avsedd för JAN0-medlemmar men som vanligt får
tory cilsE t),il<, .

l*lut6r, rro,xo a&lOv*to*

potati ssalIad,
finns ti11 salu

syItIök, tomat,
tilt Iåga priser.

bli utsåld snabbt, så
i dag" sista anmäIninqsdaq 5/L2

f r. o.m
19 november.



tfir
lvlodern Nordost-jazz - Ivliles Davis-
bitne Lars BJlou har fört grupPen
stegvis mot friare former. Vi får
bI.a. höra ett par kompositioner av
[Jrnette Coleman..

Sattning"n t Lars Eijlor,l trp, Dan
Pettersson äsr Tommy Larsson gt
Christian Spering b, IYlats Jadin dr.

it0iltcA BonRffi
K

Den här elitgruppen giorde en av sina
a11ra första spelningar just På
Täby Jazzcafå, Sedan dess har gruppens
renommå bara växt och växt. lYled all
rätt - det märkte vi På festPlatsen,
där gruppen framträdde i augusti i år...
0bseivera: nytt namn rrbakom trummornatt

Sättningen: fvlonica Borrf ors voc,
Gögta Nilsson p.r Per Nilsson b,
Rdne Carlsson dr.

2W co oN
z av 50- och 60-talstYP.
vä1 ganska känd fiur den

på Jazzcafået för, sPelat
på Vallentuna Jazzcafä och
förnämligt set på senaste

Sr,;inq Lasy är ett här1igt suinqqäng
i sig siä1va. Och inte svänger dom

mindie qenom sin 'rständi9a gäst,solist'r
- Bosse Callström. llosse til1hör
utan tvekan de skickligaste i turopa
på sitt instrument och har dessutom
ett underbart spelhumör.
fn av höjdpunkterna på årets
säsong som ingen suingäIskare
m1 ssa.

IYlodern Jaz
Gruppen är
har varit
ti11 dans
6,j ort ett
Sazz f es ten

Sättningen: Sören
Tommy Larsson pr
Gunnar Reichmann

Svedestig ts,
Tage Svedestig b,
dr.

5ättningen:
Lasse triksson cI,
vib, Nicke [Jöhrman
Carlsson b, Gunnar

Bosse Callström
gr PeIIe
Reichmann dr

cafä-
bör



zfflsEiilot IsuuND
Elernt Åslund var aktiv förr och hans
ideal ligger å' Stan Getz och Lester
Young-hå11et. Det blir lvlainstream-
Jazz med andra ord. In intressant
debut av en ny medlemsorkester.

BflWHt4
Crazy Rhythm är en av våra absoluta c

publikravoriter, virket ur.äl-r;;;: å::::il?"::,:*":åntlilofrinSäin
går av att de innehar ett delat Selander och Ronie uoimqvist g
publikrekord vid sit,t senaste fram- samt Göran Lind b.'trädande. 0ch undra på det - så
*än1igt gIada, mjuka och här1igt
svängiga som orkestern är.
Där fi.nns lite av Franska Hotkvin-
tettenr lite Coleman Haukins och
massor av personlighet,l Kom och

5ättningen
Bernt, Äslund ts, Rolf Pettersson pt
Axel Uigren b, Björn Sehlstedt dr.

njuti

Ni kanske minne en kväll i maj när
vi hade annonserat Anders Lindskogs
kvartett. Anders gick och bröt ett
Iiltfinger, så hans komP tog med

"iö-P' 
-016Y i stälIet' Det blev så

fyätat att vi omedelbart avtalade

sh §or(rAV§Lufl{ff« re*
PnffiKrAm

TR(Ul(A
Christian Spering arbetar med
mycket: DanderYds Big Band, små-
band och t,rio/duo-Jazz.
Att han är Norrorts kaneke finaste
basist har vi länge aneett.
i kväIJ framträder han med Trojka,
vars musik beekrivs sornrrNordisk
Sazztt .

med Pia om ett återbesök. Ni som ''
inte hört Pia förut har chansen nu
- ta den. Ni som redan hört henne,
kommer naturligtvis, pia 0Iby har
härligt humör, högt tryck och hon
svänger enormt:
Sättningen: Pia 01by vocr Jan
Sjöblom pr Bengt Hansson b,
Hans Lindskog dr,

Sättningen: Johan
Christian Spering

5öderkvist g t
b, AIf Djeridi dr.



Lrre ileR ol,tJu.eeeq^t...
De flesta av våra medlemmar vet hur kul det baut<ar varar rr*
för nytillkomna rnedlemmar kan vi berätta att JAN0:s julfest
är något alldeles extra, med härlig mat vid långbord, dans
tilf glada orkestrar, massor av folk och en underbar stämning
Iångt in på natten.

rotst lr6ollrr1 AIrMÄwlrrqAR, qw rönru?*'
När maxlantaLet deltagare är nått måste vl sätta tvärstopp.
Det betyder att ju förr du anmäler dig, ju störe chans hår
du att få komma med. Om det är fullt när din postgi:roinbetalning
kommer, meddelar vi dig skriftligen e1ler per telefon, samt
returnerar anmälningsavgif ten .
Tänk på att vi är över 400 medlernrnar, att var och en får ta med
sig gäster och att deltagarantalet är max c:a 100 pers.
!{issa lnte årets rollgaste fest slå t111 snabbti
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vEe DU, DrN FrRfiA Etrsrrr OU rluilEtr,
ORKEgTA? 7?CLAUEF

RiryJAt(0?
Hera JAN0:s stora register av orkestrar står till dittförfogandel Genom oss kan du få fram en skräddar"vJJ-gruppti11 varje typ av fast. Tala bara om vilken musir.'Jr rirrha, vad orkestern får kosLa.

Lämpligen ringer du Bosse NareIius, teI A762/74898 och
berättar om vad du bahöver, så hjälper han dig att plocka
fram något Iämpligt. Ring i så falI Bosse efter kl 15.00.
Janne ÄUerg kan också hjäIpa tiII. Han träflfa" på 44 93 4O
mellan kI 09.00 och 1?.00.
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RESmunrf.rrr^,, FaX t rJ glforgu€T r

N*s0Y pAL( . F+ev*\EN o€N Z%,.
K&$rsuG ör rn*o DgN spgl,,rrrrr(l€ry

Wc€M Föa y*\t,ZKcoq',
rägv ! oer vow Kvt_ t.
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Som ni kanske minns hade vL en en stor källa tllt glädjP:.Yi har
liten historik i förra numret. 8B kunnig och positiv publik' De

En titlbakauii"[ på-rå" hi;i;: rokala bånden har utvecklats enormt
ria sedan starten 1g7g, vi-"tnag in mycket. ui h"I börjat rå lontakter
Bn liten praåå"i"n'io;-rå; program- utåt: vt har haft uppskattade säst-
potitik också, och bad om synpink- spel inte bara från Huvudkommunen

ter' r' uurr uau rJ'r' a'rrus"'\ 
ili:.::ä:: I:F:":'3x; a:l;3:"'Piteå'

Breven har vä1 inte precis strömmat !,----- L-..r--- ^: r r - ^^^r-.in till redaktionen. *en "n-Jår r,å, lYlusikerna brukal 9i1la spelningarna
' vi ändå snappat upp. lYlest 

';";itir"- på Täby Jazzkaf å ' Ui betalar visser-
kommenta"rr.' 

e uiJH' "usv 
lå?";r;iiltr" SYrlil;i"3i?lii;rl;:,.

Vi är väl i stort sett rätt nöjdaI o Vi skulle önska osssJalva ocK3a.
mera pengar att betala musiX"Il?.
med, föråtås. Kanske en ännu ba'!!re
mera centralt belägen lokal
för Sazzkafået. Vi arbetar
fär förändringar i den rik-
tningen.

Vad ska man hitta På att
klaga över? Vi har väl
oiort en ell,er annan arran-
f,årsmiss. ruågon enstaka
g.upp eIlar musiker kanske
6ar brustit i medvetenhet
någon gång.

lYlen sådant är dock undan-
tag. I det Etora hela är
fattisft NordostE ia zzLIv

0m bara besökarsiffrorna vore lite
bättre, skulle vår Iycka,vara total'
[Ylöt upp lite mangranaare.

J Lazr§,vats NoRllo sT (.lmo)
grclförer.nclel Kerstin W;:.Ilelrmir.n, teJ. 756 49 53
Selir. och bokninsdr: iJo Nerelius, tcLefon
nen 0762/ ?4Q 9S,l arb. fiazf729 34
Kassör: cun Återg, tel, 0762/12267

Med.Iomsavg Lftt 2Jz-f &r
Postgirot 19 25 83 - 3
Postäd.ressi Jano, Vikingavägen 53r IB3 4l Täby

PI-JA}IO
Organ för Jazzklubb Nortlost

Red.e Jirn Åtr*rg, tol. u"ra a\f 44 93 40

Ttyl$ksnnn Rrprolgcz


