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VÄLKOMMEN TILL TABY JAZZCAFE

I caf€ Attunda
bibl lotekshuset

Varje söndag kI.18.00
Ingäng frän sidan pä

CnFffROORAH.-+
MEDLEMSAVGIFTER
verksamhetsäret 1986 1987

Du har

Om Du betalar:

NYA

för

Nu

Täby huvudbibliotek.
(mot Täby sjukhus)

Så får Du:

Ett medlemskort i JANO och
FRITT inträCe ti11 a77a
ordinanie caf6tvaLlar under
hösten -86 och våren-BT.

KAn Du Köpa ABONNEMANGSKORT

tre alternativ att väIja på:

200: -r

250: -
Ett medlemskont i JANO för.
hela familjen (fOr a1la som

bor på samma adress) och
FRITT inträde för a1la
familjem'edlemmar på alla
ordinarie caf6tvä11ar under
hösten -86 och våren -Bl.

Ett medlemskort i JANO men

betalar 25:- varje gång Du

går på j azzcaf|et.50: r
FöR ICKE MEDLEMMAR KOMMER NWINERvcIFTEN TILL Ie,zzctpfrET ATT vARA 40:-
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Thore Swanerud och Emil fwring
Enil fwring v, Thore Swaherud
med ett topp-komp.

Kvintett:
p, Asta Jaeder voc,

Lasse Sjösten Kvartett:
Gunnar Bergstan bars, Lasse Sjösten p, Lasse
Lundströrn b, Kurt Roxström dr.

Vi har tagit i rejäIt tiII höstpremiärenl Två av
jazzrnugikens Grand OLd Hen och en av de fråmsta
yngre musikerna med sina respektive grupper. Emil
frlring har ju varit med ett tag - han förekommer
t.ex. på Caprices Svensk Jazzhistoria, ett epår med
Helge Lindberg från 1934. Och han har varit på topp
genom alJ.a år. Thore Swanerud har varit med lika
länge han och är känd från Nalen. Tåby Jazzfest och
från många skivor. Lasse Sjösten känner vi från ett
flertal. skivor och från radj.on nyligen.
Den här kvåIlen gäJ.1er det verkligen att vara ute i
tid för Lokalen rymmer inte mer än c:a 100 personer.

2119/ I'lister Walker:
f Tomas Janzon g, Göran Lindberg g, Nils Palm b, Rolf

o Fredriksson dr.

Swing United:
Kay Wellander cI, Klas Lagerberg g, Staffan
Fischerström vib, Hans Lidström p, Rune Englund b,
Håkan Lexing dr.

Mister Walker är två t,les Montgomery-äJ.skande
ynglingar med bra komp. ( Gruppnamnet syftar på en
jubil-erande seriefigur från de djupa skogarna ,.
Swing United känner vi igen som troget medJ.emsband,
veteraner från Stampen och allehanda lysende fester.

Ambrosia:
Birgitta Mattins son . Stina Lundmark , trlargareta §tark
och Christel stenung voc mod ett utmärkt komp där
Anders Lövmark sköter trummorna.

t( az§
Harmony Glr*b:
Stellan lindeberg tp/harm. Ulf Nordin ts, Per
l.lårtensson p, Jörgen lrlagnusson g . Poter Adolf sson b,
Anders Nyberg dr.

Ambrosia är väletab]-srade hos oss. Hoderna
arrangemang. huvudsakligen signerade Birgitta Mat-
tinson, i ärtiga utföranden. Harmony Cats spelar
bIues, jordig och tung sådan. Munspelaren och pian-
isten hörde vi i oktober -85 i gruppen "ConsteJ.J.a-
tion". han kom sedan igen i februari I gruppen
"Fried Bananas".

2819
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lrlalebranche:
Johnny Olsson, Stefan Johansson, Xåkan JonsBon.
Stefan Gustavsson, Lars 8ulou tp, Anders NorelL.
Dicken Hedrenius, Mats Nordlund, Anders Karlsson tb,
Stefan Svensson tu, Dan Pettersson, Jan Simonsson,
Sten Svedestig, 8o Lind, Christer Krokstedt s. Tommy
Larsson p, Hårten lrloberg g, Bo Petterison b, Mats
Jardin dr.

Jar Session.

Här har vi Lars 8ulows berömda storhand. en skara
unga förmågor, som spelar Lasses högintressanta
arrangemeng. Bulow skriver uppseendeväckand'e bra och
bandet år det starkaste man kan tänka sig. Det
avslutande jammet avhå].les
Halebranche-kompet.

Di.xieland Society:
Petar Kott tp/voc. Peter Matton
i cz cl , Gino l{artini F. Staf f an
nerqvist dr.

med hjälp AV

2t1

/
tb, Stefan Domaszeu-
A1len b, Bertil Sun-

Oktetten Lars Magnus:
Stefan Gustafson tp, Anders Novell tb, Prtrik
es. Peter Sandström ts, Anders Bengtsson bars
Johnny Hil.lgren F, Tomas Bcrgquist b, ttlartin
son dr.

l{estin

Eril« s -

Dixieland Society kornmer från Göteborg. De speI.ar
våloljad, proffsig gladjazz, men kan också riva av
ett chorus Donna Lea pä Indiana-harmonierna. Oktet-
ten innehåtter en deI bekanta från Ma]-ebranche;
Ledaren Stefan Gustafson och basisten Anders Norel.l,
som har varit husbasist vid ett av förra höstens
jam. Patrik UlestLn känner vi
Jazzorkester.

igen från Stockholms
{/

19/rO Equinox:
ttåkan Broström as,
Lars Oanielsson b,

Tomas Franck t3, Lars Jansson p,
Leroy Lowe dr.

I pausen : Jazz'Jrågesport.

Vi har storfråmmande den här kvä].]"enl En av landets
och Europas ledande grupper. Följaktl.igen deJ'ar vi
lnte kvållen, men i en av pauserne blir det en
stunds jazzfrågesport under tedning av Tommy Lars-
son.



26t10 Nina Brodd kvintett:
I.lalte Sjöstrand ts. Kaj Sundblom p, Pal Johansson b,
Ali Djeridi dr, Nina Brodd voc.

Håkan Levin kvartett:
Håkan Levin as. Gögta Rundqvist p, Lars-Urban Helje
b, ilats Hellberg dr,

Nina Brodd är en väLetabl-erad röst hos oss. Hon har
framträtt som medlem av Ambrosia och med egna
grupper. En personlig ung vokalist $om aJ.ltid bjuder
på det bästa. ttåkan Levirt hdr vi också nort tidigare
. det var i december -84 då han detade kväIlen med
MaIte Sjöstrands grupp. Håkan Levin kvartett her
turnerat många varv runt Sverige, ( från sin sta-
tioneringsort Hudiksvall) och deras dynamitladdade,
moderna kvartettiazz har givit dem ett grundmurat
gott rykte.

t4Y OLD FIAH€

Jazzens Frestelse:
Dicken Hedrenius tb. Joakim trlitder t§, Henrik Blomm6
as, CarI Fredrik Orrje p, Patrik Boman b, tlikael
Blommå dr.

Crazy Rhythm:
Claes Brodda, Erik Persson e, MikaeI Selander,
Anders Rabe, Göran Lind g.

Två vålbekanta konstellationer. Frestelsen hördes
senast i oktober 1985 på Tåby Jazzcafe. Oe spelar
f].itigt hos grannklubbarna och även på Strömsborg.
Btuesinspirerad ha].vstorbanclsmusik a Ia Hank Craw-
ford är bandets formel. Crazy Rhythms haJ.vfranska
musik, sorl1 utgår f rån Franska Hotkvintettens ideer,
är något av en grundläggande beståndsdeJ- i vår
programsättning. De trum).Ösa swingvirtuoserna drar
al.J,tid en stor och andJ.öst lycklig publikl

l1
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Jazzability med Ragnhild Siögren.
Thomas Driving tp, Per Norlen s, Hans von Eichwald
F, Björn Sternros g, Erik Lundberg b. ttlats FareIL
dr, Ragnhild Sjögren voc.

t{riL
Anders Oergcrantz tp, Sven Eerggren tb, Rolf Nilsson
g, Jan Pettersson P, Stefan Bellnäs b, Per-Arne
Tollbom dr "

Jazzability är väIkända för oss i JANO och trum-
petaren Driving år dessutom väIkänd för al.la Gugga
Hedrenius-fans. Bandet spelar s. k. me3§enget-iazz,
inspirerad av Art Blakeys musik. WaiI är ett av
senare års stors stjårnskott. Det malmöbaserade ban-
det, med sensationel.le Anders Bergcrantz i spetsen,
gjorde bl.a. t985 års "Jazz i Sverige"
Modern jazz av världsk.Iass!

- platta.

23t11
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Soul Clinic:
Bengt Xarlström tP.
p, Jan Ottosson b,

Fredrik Nor6n Band:
Gustavo Bergalli tP
son p, Niols "Guffi

Lars Dahlgren
Ronny Jillvert

. Tomas Franck
" Pallesen b, F

ts, Tommy Larsson
dr.

ts, Esbjörn Svens-
redrik Nordn dr.

JANOs revisor Tommy
iI-vers och Art Blakeys
brukar Tommy Larsson
Noren hör ti].l våra

isar han en eminent bra
i messenger och post-

Soul Clinic under ledning av
Larsson spe].ar i Horace S

anda. En och ennän orginal.tåt
dessutom bjuda på. Fredrik
trogna gåster. För dagen uPPv
dansk basist ! En he].kvä1I
boppens tecken I

Säsongsfinal med JAZZFEST:

Här år ett nytt fräscht gr€pp i vår programsättning.
Vi har tånkt att göra en liten expose över jazzens
olika stilar; från ragtime och dixie til.l det allra
nyaste. Det skalt ske i form av en liten jazzfez'
tival,. Programmet kommer att utformas under hösten
och precenteras i ett kommande nummer av PI-JANO.
Det är tånkt att huvudsakligen l"okaI"a grupper skall
medverka, så den som tycker att dessa förekommer i
aILtför liten utstråckning i det Övriga programmet,
kan få kompensation denna kvälI.

d
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KALLELSE TILL ARSMOTE

tråt].er fredag den l9/9 klockan l9:00 hoc Carl Zachris-
son. KLövjevägen å5 i Tåby. Hotioner skaII. insändas
omgåcnde titl Kerstin llall.erman. Tingsvågen 3, 183 40
Täby.
VÄLXOI'INA ALLA I{EDLE}I}IAR I

Dagordning:

(tl Hötets öppnande.

l2l l.lötets behöriga utlYsande.
( 3, FastctåIIande av dagordning.
( 4 , Vat av mötesordförande.
(51 VaI av mötcssekreterare.
(61 VaI av 2 justerare: til].ika röstråknare.
(?) Styre].sens verksamhctsberåttel.se.
(S) Revi3orernas berätteLse.
(9) Fråga om ansvarsfrihet för drn avgående styrelcen.
(101 Nya frågor, moti.oner och styrelsens förslag.
( 1 I I Eegtåmmande av årsavgiftens storl.ek.
(t2) VaI av styre]"se:

a ) Ordförandc.
b, Vice ordförande.
c
d
e
f

SEkreterare.
Kassör.
3 ordinaris Iedamöter.
3 suppleanter.

(l3l Val av 2 revisorer jåmte I revitor3suppleant titl nåsta
årsmöte.

(l{} Va].. av valberedningskommitte ti].]. nåsta årsmöte.
(l5l övriga frå9or.
(161 Mötets avslutande



JAZZFESTIVALERNA I MONTREUX OCH ANTIBES:

Jazzsomester med bil.

I mitten av juli bilade jag och
några vånner ner tilI Schweiz
och Frankrike. Våra måt var
jazzfestivalerna i Montreux och
Antibes, Ti11 Montreux hade vi
i f örväg lrestä1Lt bi]. jetter,
vi.}ket visade sig vara klokt.
När vi kom ner var i stort sätt
al-l-t s].utsått. De f örberedeJ.ser
man gjort för att ta hand om
ditresta diggare var helt per-
fekta. Vi hänvisades tilt en
gra ti s campLng med al-1a
nödvändiga bekvåm]"igheter. På
campingen, som Iåg i ett område
som heter ViIleneuve, samlades
ett fl.ertal nationaliteter och
fotbollspJ.anen blev den gemen-
samma träf f punkten.

Högtryck i casinot

Konsertkvä11arna var ove r
förvåntan ! Ca sinot var en Per-
fekt konsert1.okaJ.. Man såg och
hörde bra var man än stod. Det
som slog mig mest var ljudkvali-
teten. Det båsta .1.jud jaS hörtl
Vi såg och lyssnade på David
Sanborn. Chaka Khan, Al Jarreau,
George Duke och Miles Davis. AI
Jarreau var höjdpunkten tyckte
jag. Tiltsammans med radarParet
PaoLo ( sax ! och Stewart ( trum-
pet I och nye trummj-sen Tris
Imbolden presenterade Jarreau
fåoe gamla tåtar och tåtar från

'en kommande LP. Oet Iät mYcket
lovande och LP:n kommer troligen
att dyka upp senere i hÖst.
Miles band var otroligt tajt.
Men så höIl han också gandet i
ett beståmt 9repp. Här]-igt gung
med med suveräna gitarristen
Roben Ford.

Vidare mot Antibes.

Efter några härIiga dagar med
soI och bad vid Genevesjön åtte
vi sedan vidare mot Antibes. Här
vär det svårare att få tåltpLats
och vi hamnade ti].]. slut €n bra
bit i-från centrum" Antibes hade
titl ski].lnad från Hontreux kon-
serterna utomhus. Man hade rig-
gat upp scenen nere vid vattnet
och på så sätt blev det nästan
].ite Skeppsholmstämning. Nack-
delen med konserterna här var de
1ånga tider vi fick vänta på
fransk TV, som direktsånde. Vi
fick trots detta mänga här1iga
stunder med Pat Metheny, John
Scofield och framför a].].t: Car-
men HcRae tillsammans med bl.a.
Ray Brown ( ba s ) och Hicky
Roucker (trummor).

Fullproppade och panka

Efter några
återvände vi

dagar i Antibe s

FuJ"lproppade med
och utan pengar.

ti11 Sverige.
härLig musik

llissa i.nte dessa festivaler
nästa år! Höjdarprylar ! I

TiII KO

SUHt"l€eTlrt€



JAZZFESTIVALEN I HAAG.

Haagdebutant.

Jä, så har man äntligen
debuterat som "upplevare" av
den egentJ-igen helt
vansinniga jazz- och
bJ"uesfestival, som varje år
i mitten av jul.i sIåpps loss
i Haag. - "The North Sea
Jazz Festival

VäIja och vraka.

Det verkar faktiskt som om
arrangörerna känner sig
allde].es extra tillfreds-
stäl].da ju fler av de
muciserande musikanterna,
som man som "upplevare" inte
hinner uppleva. Om du inte
riktigt hängde med i före-
gående mening, så kan man på
ett enklare sätt beskriva
situationen som såoan, att
muciserandet pågår i tolv
konsertl-okaJ.er samtidigt.
Det gäJ-ler med andra ord att
vä1ja och vraka, vraka,
vra ka
BIand de grupper som jag
tvingades vraka och så}edes
inte ptatsade kan nåmnas
MiLes Davis, Buddy Rich, Ray
Char].es, BiI.].y Eckstein,
George Shearing, Lee Konitz.
Lionel Hampton, Gil- Evans

och Oon Ch€rry.
Stackars Scott HamlI-ton hade
pI.acerats som " special
guest" i ett mycket vätkånt
hoIländskt dixielandband.
Det ].ät inte aL.Ls som när
Scott spelar i Sverige med
PeIJ-e Hulten och grabbarna.
Scott fick därför se mig
1åmna J.okaJ'en ganska
omgående. Jag kan emelI"ertid
lugna aII.a Scott-fans med
att hans konfirmationsk«rstym
fortfarande i allra högsta
grad år sti1l going strong.

Utan gömn.

Det verkar dessutom som om
arrangörerna räknar med att
vi "uppJ.evare" har ett
mycket begränsat sömnbehov
eLler gott om ssmester att
ta ut efter festivalen för
att återkomma ti].]- ett
normalt fysiskt tiI.Istånd.
Festj.valen startar nämligen
på fredag eftermiddag och
pågår fram ti11 måndag
morgon med bara några
timmars avbrott för
eftersnack, frukost och
eventue].lt lite sömn. Vad
är det nu som lockar 10 ti].l
15 tusen människor varje
dygn tiII festivalen? För
ho]-Iändarnas del som kanske
svarar för 98 procent av
pubtiksiffran, måste det
fantastiska programmet
tillsammans med ett stort
jazz- och b].uesintresse vara
orsaken. För de "iazz- and
blueslovers" från olika hörn
av Sverige, som
transporterades tilt Haag
med charterbuss under
överinseende av Föreningen

r



Jezz i Våxjö tilLkommer
dessutom en fantastisk
social samvaro. SjåJ.v
deltog jag tyvärr inte i
bussresan t. o. r Haag men
desto mer i våra eftersnack
på hotellet metlan k].. 5 och
6.30 varje morgon samt
givetvis i våra
förberedelser i det grÖna
tidigt varje eftermiddag.

AlIa de stora stjärnornä.

Vilkä jezzmusiker fanns nu i
Haag? Jö, praktiskt teget
aJ.Ia stora stjärnor och en
uppråkning skuIIe bfi
a1ltför utrymmeskråvande -

Enklare är att nämna de som
saknades av mig: 0scar
Peterson' s Trio, SonnY
Roll-ins, Chet Baker, Stan
Getz och Gerry HulIigan.
En snabb rundvandring gav en
uppfettning om att det även
framfördes err mängd
dixie].and och bLues-PoP-
musik, offi vilkas kvalitet
Jag inte på något sätt kan
uta].a mis. Det fanns med
andra ord musik fÖr a.lLa
smakriktningar i Haag.

Jaga inte runt.

Hur beter sig nu en debutant
på Haagfestivalen? Jo,
varnad hade iag ju blivit av
vår Kerstin i JANO, som nu
gjorde sin tredje festiva]..
" Ta det lugnt och iaga inte
runt" hade hon sagt. Vis 3om
jag är skaffade jag mig ett
program och efter Planering
av eftermiddagens första
timmar gev jag mlg iväg.
Först år det F].ip PhilliPs
(bra pLats eftersom jag var
ute i god tid). I slutet av
FIip's konsert över tilt Jon
Hendrix för några minuter
och sedan in till Martial
Sol-as med Lee Konitz, där
JaS fick en ståPlats bakom

€n pelare. innan jag
fastnade ett tag hos Colin
'Kid" Dawson (mycket bra) ,

just innan jag drabbats av
Wor].d Saxophone Ouartet.
Cirka tre timmar hade nu
förflutit sedan den första
tonen hade hörts och jag
börjar kånna mig som åsnan
meIIan a.1ltför många
hötappar. "Är det så hår man
ska].l upp].eva musik" frågar
jag p1ötsligt mig själv.
Givetvis inte är mitt givna
svar och så erinrar jag mig
vad en viss Kerstin sagt:
" Ta det lugnt och jaga inte
runt " .

Fåtöljerna i Studio 2000.

I detta läge av besinni.ng
kommer den med underbara
fåtöljer försedda .1.okaI.en
"studio 2000" tiII min
råddning. Här framförs
endast pianospel och hit tar
jaS ofta min tillflykt för
att lyssna och att koppla
av. Speciell.t minns jag
Horace Par].an med svenskarna
Red Mi-tche]-I- och Ron
Gardlner. Vidare den gamle
Jimmy Rowles med dotter
Stacy på fl.ygeLhorn med Red
och Ron. Sist men inte minst
minns jag en av nätterna når
jag drabbas av en intensiv
trötthet och slumrar in tilf
ackompanjemang av Hank Jones
trio. Tack vare Hank piggnar
jag snart till och är "flt
for flght again".

Higlights

De båsta konserterna var,
förutom ovan nåmnda, med
tuffe Johnny Griffin
tillsemmans med James Hoody,
Flip PhiJ-Iips med Lees
Slingers trio och varför
inte David "Fathead" Newman
quintet med BennY BaiLy,
llorace Par]-an Red och Ron.



Som blå-gut stäIlde man
givetvis upp i
"hejarklacken" för Anders
Bergkrantz kvintett - Hjärtat
klappade även lite extra fÖr
Red Mitchel} som gjorde stor
succe var han än framträdde.
Når jag nu i efterhand
analyserar mitt musikval så
framgår helt klart att jag
som nedJ.ugnad debutant tiJ.f
största delen satsat På
" såkra kort" . Voteranerna
däremot verkade ofta göra
utsvåvningar mot det
musika].iskt okända och
gjorde förmodLigen fI.er
upptäkter. Veteranerna
kånnetecknas dessutom av en
medhavd hoppfälJ.bar stoJ" med
ryggstöd samt en bag med
UåOe flytande och fasta
kalorier. Hur uppfÖrde sig
publiken? HeIt fantastiskt !

trots att det "aL].t"
serverades såg jag inte en
enda berusad person. Al]"a
verkade lyckliga och nöjda -

Hjälpsamma meduPPlevare.

Bengt (från ABFlBotkYrka -
Sal.em jazzklubb) som år
rullstolsbunden har bett mig
framföra hur imPonerad han
är av arfangemangen.
Exempolvis fanns hissar
avsedda enbart för
ru].lstolar. Vakter och
publik hjålpte all-tid tirl
att Iyfta när detta
behövdes. Eftersom Bengt och
jag har lika musiksmåk b.Lev
jag inför sista dYgnet
utnämnd tiII "försteförare".
Jag kommer aldrig att glömma
den (det?l "skin-head" 3om,
i all sin utstyrsel. vid ett
tiIIfåI"Ie skyndade fram ti.lI
oss och frågade om han kunde
hjäIpa tiLt.
Var tror ni sPeI.evinken
Bengt finns nästa år den
10:e tiI.J. 13:e juLi? Rått
gissat! I Haag!

Sgmes tertips .

Vad e kall man som k.l-ok.
jazzlntresserad svensk, med
semester i juli,
rekommenderas att gÖra under
kommande somrar? Du aom styr
bi].en mot kontinenten har
inga probJ.em. några dagars
uppenåIt i Haag år
1ösningen. Är du däremot
cha rterf lygmedelhavs f anta st
eJ.ler åker ut tiII stugan,
så startar du bara denna
övning veckan efter
Haagfestivalen. Mina
jazzvännerl Det måste aJ.ttid
finnas tid för er att besÖka
Haag.

Avsl-utningsvis.

TiIl- sJ.ut några tips till
PauI Ackert som är
festivaleng pfomotor och
givetvis Iä ser P I - JAN0. För
såkerhets skuJ.J. tar jag det
pt engelska:

In some of the concErt halls
the introductions of the
artists was made onIY in
Durch. Must also be in
English! The plastic wine
g].asses (wlth footl were
often leaking. Next year we
will bring our own wine and
gl-asses. In fact the wine
was very expEnsive in the
bars and we'd to queue a

lot. I'm quite sure that
the swedish group " SouI
Train with Ctaes Jansson"
should fit in very wel} into
next years programme.

Förresten, Börje i fÖr-
eningen Jazz i VäxjÖ! Hår
kommer min anmäIan för nästa
års resa tiLl Jazzjulaftons-
firandet mitt i sommarEn i
Heå9.

Lars HilIborg



DANDERYD-TABY NAR-RADI0 98.3 MHz

fortsätter att sända kulturprogammet
Stud'io Futurum, varje 1ördag k1 14.00
- 16.00. Mitt i sändningen k1 15.00
presenterar Mi kael Bl ornm6 senaste
lokala jazznyheter.

Mjcke vill gärna ha hiälp nted musik-
inslag ti11 sin del av sändnjngarna.
Orn du har bra inspe'lningar med din
egen musikgrupp eller annat intressanL
material, favoritskivor etc, hör av
dig ti11 honom. Han tar tacksamt emot
allt material och lämnar t"illbaka det
efter sändni ngsti I I fäl I et.

Du är också välkommen med egna pro-
graminslag, sk'ivprat, reserapporter
etc.

Mikael Blomm6 träffas på te'lefon
0752 - 509 46.

STOCKHOLMS JAZZDAGAR

fär i år samnra utforrnni ng som i fjol .

Det blir alltsä fyra dagar j sanrband
nred höststarten pä Fasching.

0nsdag 10/9, torsdag 11/9, fredag 12/9
och lördag 13/9 är det pådrag med
10 olika grupper på Fasching. Dessutorn
blir det Rymdkontakt på Kulturhuset
och en del konserter i förorterna.

X'lusllestipendier
D Styreleen för Svenska Musi-
kerförbundets stipendiefond
beslutade vid sammanträde den
5 juni 1986 att utdela följande
stipendier:

10000 kronor till Jonas For-
nander, Göteborg, gitam &
sång, Margareta Olin, Malö,
piano, Per Miöbeck, Farsta, gi-
tarr, Per Skareng, Sollentuna,
gitar.

8 000 kronor till nrik Henrik-
sen, Sollentuna, slagverk.

5 000 kronor till Anders Hem-
ström, Täby, trurnpel.Christian

,', §peria& Täby,.kontrabas"
2000 kronor till Jan Edldnd,

Stockholm, viola;
Stipendiet är avsett för att

stimulra och underlätta tubild-
ningen i vokal- och instrumen-
talmusik.

DN rh-ru

HärPre SvÅ'sq
s tiu esn« : glY 6,

;; Ä sR€'^K !

.4leademtledamöter
o Till nya ledamöter i Musika-
liska akademien har uts€tts
kompositören och Pianisten
Benft Hallberg och dirigenten
och oianisten Göran'W Nilpn.

Tiil utländsk ledamot har
akademien valt den italienske
dirigenten Carlo Maria Gtulini
ochlil hedersledamöter direk-
tiir Erik Järnå*er och tekn dr
Erlend 1.f,al&aeirbm.

DN t/o-rc

JANO REPRESENTERAD I SJR-STYRELSEN

JANO fick vid Jazzriksdagen i Bollnäs
i Kristi Himmelfärdshelgen sin första
I edarnot i SJRs styrel se. Det var
ordföranden Kerst'in Wal I erman, som
upphöjdes ti11 suppelant för
Stockhol msregi onens representant.



)AZZ FESTIVAL

EESO* ARFfS IFI'LAG,A AV ösT.EUR$AS ST(NST^ JAZZ FE§TIVAL

JAZI, JA}.€O}IEE TESTIVALEN I f,ARSZAIYA

22 - 25 oKfoEElt

I AR FöR 28:e GÄIGEN

(en av världcns absolut äldeta Jazzfestlvalcrl

Det Porska 3azzrlksförhrndet (Pollsh 3azz Soclcty) och Svenska Jazz lllksförbundot
år Mgge rnedlemar I the II{IE}IMTI0ML 3MZ FEDERATION.

Prellmlnert a€r årets progran ut sdr fölJer:

B 6 KING
IERBIE HAtfOCx'AO$,D ASOUT l,lIDNIGlfin B,$,D fcat. UAYIG SHOfiTER, J0ll0{ }tcLAtCHLlN,
RON CAtrrER, Iot{Y IIILLIrIMS (och kanske - vl håIler tumErna DEffER GonDoN)

rfilren ROISD AB0UT I|IDNIGHT K0,OER OCI(SÅ 
^TT 

VISAS I,NOER FEsTIVALLN S/r}fT FILi€ll§
REGISSöR EERTRA}D TAVERNITU I(OO,II.ER AIT INTR@rcER^ FIL}€N)
llICl{AL URBAMIAI( C0}§TELLATION feat. I{ARCUS HILLER OCB LENNY THITE (första gången
tlrbanlak besörer sltt hemland på över 2u år)
Tl{t ToRLD sr{X(PHoM QIARTEI feat. }€NIET ELUIETI, JILIUS }€}IPHILL, StEl€ CoLEMAN
A}{D }T^RVIN S}IITTY SMITH.
I}E COIJNT MSIE ORC}ESTRA tff.DER LEDNITS 

^V 
FMNK FOSTER

SIEPS A}€AD tnkl. itrCliAEr- BRECr,.IR, UIIG I{AINIERI, D ffRYL J01€S, }IIXE STERN och
STEVE §ilIil
DINo SALUZZT/AI,ADAR PLGE PR0SEK| (Argcntlna, ugern, Polon)
BIllELr lJ|§E]€ BAl0 (Västtysktand)
IRAIGRE (Cuba)
t$10 NEV l{t§IC $C*.STRA (Ftnlanr,)
POLI§H CZEC'IOSLOV^KIAN LEADt,RS 8IG M}D ICtt AV HILAN SVOEOD^

jazzkväJ'lar i den trevliga
lokalen Restaurang Najaden i
Handens folkets hus. Program-
met §er ut så här:

29 sept l-ars S jösten Kvartett -

2f okt Chr. Boustedt kvint.

24 nov Fredrik Noren band.

HANINGE JAZZCAFE

fortsätter med

Tiden är
entreavgi ften
kronor.

VÄLXOHNAI !

3r_na

I 9:00 och
är endast 30

Jazzklubb Nordost (JA.IO)

0rdf och redlensregister:
Kerstin hlallernan

Tingsvägen 3
I83 40 TäEY

Tel: 756 49 53

Sekr och bokn i ngar:
Bo Nerelius

Tel: 0762/706 69

Postgiro: l9 25 83 - 3

I?lbv;l': kcrrrnrr FePro 't98o
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V atlenluno"s^len i bibltofeket

SouL CLinic
Da,,s k ,f;rlritkn,^lar

6UGG'KuRs I vALLENrruNr-
**?*e , EKEBY§1(Q2^N§ |,!AT6AL.

0 nsdaq ar två, q r(^Fpcr , k/ I t ,J o - J"0. 00t I 
Hlo.n-a|",oo

t{urtlcdare , Hans Ba'(.{er
ELtsabeth Lindlren

Pn's, looiftr,T-tltår
lf 0 hr, lf tir orh river

AnrnÅ'lan , Hans Ealnr t o?6J"-7 tb 6f
ABF , 016L- 7 8t 01

?-ttt dr
Itår göver
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