
  

 

Vårens program: mars-april 2012 

En medlemstidning från Jazzklubb Nordost i Täby  Nr 2/2012  Årgång 34 

Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby   Söndagar kl. 18:30 

Kassan och restaurangen öppnar 17:00, fullständiga rättigheter 
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GOD FORTSÄTTNING PÅ 2012! 

Trälhavets Rederi AB 
Stråkvägen 2 

184 51 Österskär 

Vi stöder Jano 

JANO medlemmar erhåller 
10% rabatt på noter och tillbehör 

och 15% på instrument 

Attundafältet 6 Täby Centrum 

Ellagårdsvägen 40, 187 45 Täby 

Blommorna kommer från 

Så var då 

vårpremi-

ären av-

klarad. 

Efter att 

ha njutit 

av en här-

lig sista 

januarisöndag, med promenad i 

strålande vintersol, kändes det 

roligt och spännande att ta sig 

till Täby Park Hotel och träffa 

er kära medlemmar och publik. 

 

Bortskämda som vi blivit av 

höstens publiksiffror blev kväl-

lens uppslutning kanske en liten 

besvikelse, 117 betalande. Ändå 

tycker vi nog att kvällens orkes-

ter gjorde ett bra jobb. Möjligen 

behövde de inte ha tagit Povel 

Ramels gamla vistitel 

”Underbart är kort” så bokstav-

ligt. Eftersom vi som var där 

ville njuta av Lovisas fantastis-

ka röst och Mathias Algotssons 

följsamma och svängiga trio 

blev konserten lite väl kort. 

 

Förstå mig rätt. Vill egentligen 

inte klaga speciellt på detta 

gäng, utan oroas mer av att ni i 

publiken skall tycka att konser-

terna lite då och då blir lite kor-

tare än förr i tiden. Vi i Jano vill 

ju att ni verkligen skall tycka att 

ni får valuta för pengarna. Där-

för var det roligt att så många 

efteråt instämde i Povels devis 

och tyckte att man även i kon-

sertsammanhang kan tala om 

det i dessa tider så populära be-

greppet kvalitetstid.  

 

Som sagt, så fort publikanslut-

ningen inte stiger väcks frågan. 

Börjar ni trogna ledsna eller är 

vi för dåliga på att marknadsfö-

ra vår existens? Vi har ju vår 

programtidning PIJANO, våra 

affischer och vår fina hemsida 

och inte minst våra supportrars 

mun-till-mun-reklam. 

 

Däremot har vi haft svårt att 

komma ut i pressen. Trots trä-

gen bearbetning har det genom 

åren varit svårt att få de stora 

drakarna DN och Svenska Dag-

bladet att skriva om oss. I bästa 

fall kommer vi med i något av 

deras kalendarier.  

 

Ännu viktigare för oss är dock 

lokalpressen och därför är det 

extra roligt att Mitt i Täby nyli-

gen kontaktade oss, för att göra 

ett större reportage i något feb-

ruarinummer. Vill slutligen i 

detta sammanhang passa på att 

tacka Radio Viking och Radio 

Lidingö, våra främsta PR-vapen 

på radiosidan. 

 

Avslutar dessa rader med en 

förnyad vädjan att någon eller 

några av er, som vill att Jazz-

klubb Nordost skall fortleva, 

kontaktar någon i valberedning-

en eller styrelsen och talar om 

vilka insatser ni kan bidra med. 

Sanningens ögonblick börjar 

närma sig. Det är faktiskt jätte-

viktigt att så många som möjligt 

deltar i årsmötet den 4 mars. Ju 

fler kloka huvuden som samlas 

desto större chans till goda och 

framåtsyftande idéer. Alltså 

varmt välkomna kommande 

söndagar och till årsmötet med 

efterföljande jamsession.  

 

Per Kjellberg  

Tommy Larsson Kvartett 

 

Vallentunasalen lördagen den 

25:e februari kl 14:00. Janos 

huspianist spelar med sin egen 

kvartett i Vallentuna bibliotek 
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Tiden går fort när man har ro-

ligt sägs det. Då måste jag ha 

väldigt kul för redan på söndag 

den 4:e mars är vi framme vid 

vårens jam i JANO. Det känns 

inte länge sedan höstjammet 

gick av stapeln. 

 

I texten till förra jammet kon-

staterade jag det trevliga faktum 

att publiknumerären växt och 

nu nått över 70 lyssnande under 

jammen. Jag stack också ut ha-

kan och sa att vi knappast kan 

bli för många jammare, vilket 

jag i viss mån fick käka upp då 

över 20 musikanter dök upp. 

Som jamledare vill jag dock 

säga att detta enbart känns an-

genämt och jag gör mitt bästa 

för att alla ska få vara med lika 

mycket. Vår vädjan till alla 

spelsugna instrumentägare är 

alltså att fortsätta strömma till 

oss på jammet. 

 

Ett stort tack vill vi rikta till de 

jamdeltagare som hjälpt oss att 

skapa de gemytliga musikstun-

derna och till er som ännu inte 

varit här ger jag rådet att utnytt-

ja möjligheten denna gång. Jag 

står således fast vid mitt påstå-

ende att vi inte kan bli för 

många. 

 

Ett lyckosamt jam kräver natur-

ligtvis medverkan av vårt out-

tröttliga huskomp bestående av 

Tommy Larsson (piano), Jan 

Ottosson (bas) och Ingemar 

Björkman (trummor) som hung-

rigt välkomnar alla spelemän 

och kvinnor. 

 

På söndag ser vi fram emot en 

fortsatt växande publik och en 

talrik musikantskara som till-

sammans gör kvällen min-

nesvärd. 

 

Eder Tillgivne Jamledare 

 

Hasse Ling 

JAM 4/3 
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ÅRSMÖTE 4/3 

 

Glöm inte årsmötet innan Jam-

met. Årsmötet börjar kl 16.00 

Se kallelse sista sidan. 
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Så var det dags för Janos 

många dragspelsvänner 

att åter få njuta av allt det 

sväng det går att krama ur 

ett dragspel. Varje gren på 

jazzens stora träd har för-

utom allätarna sin speciel-

la publik och vi vet, sedan 

gammalt, att den kväll vi 

bjuder på dragspelsjazz då 

kommer det också folk. 

Trots att det finns många 

duktiga dragspelare i Sve-

rige är det få som har 

samma känsla för jazz på 

detta instrument som 

kvällens gäst Sören Ryd-

gren.  

 

Därför har han genom 

åren kommit att bli alltmer ef-

terfrågad hos oss och att han 

trivs på Täby Park Hotel har 

han visat varje gång. Kvällens 

konsert blir hans femte på Jazz-

klubb Nordost  

 

Sören föddes i Hudiksvall 1943 

och fick tidigt sitt första drag-

spel. Till största delen självlärd 

blev han svensk juniormästare 

redan 1956. Även om han idag 

för oss är mest känd som jazz-

dragspelare behärskar han in-

strumentets hela repertoar. Han 

har framträtt i alla tänkbara 

sammanhang, på Nobelfesten, i 

kyrkor, på jazzklubbar och fes-

tivaler, dansbanor och ålder-

domshem. 1976 kom han till 

regionmusiken i Dalarna och 

var under 16 år Sveriges enda 

fast anställde regionmusiker 

med dragspel som huvudinstru-

ment. 

 

Sören bor numera i Gävle och 

är frilans. Han har producerat 

tio egna skivalbum och medver-

kat i TV och radio. Han ha tur-

nerat flitigt framför allt i Sveri-

ge och Norden, men också i 

bland annat USA och Ryssland. 

Han har även arbetat som mu-

siklärare och är därtill en intres-

sant kompositör. Han vill gärna 

fylla tomrummet mellan den 

enkla och den extrema moderna 

musiken, har han sagt vid ett 

intervjutillfälle. Slutligen kan 

sägas om Sören att han är ge-

nomsympatisk person, som med 

humor och värme presenterar 

sitt och kvartettens program.  

 

Liksom vid senaste besöket hos 

oss, våren 2010, har han med 

sig samma tre ytterst kompeten-

ta musiker, nämligen Rickard 

Sandström på gitarr, Leif Nor-

berg, bas och Roland Bolander 

på trummor. Vågar lova att den-

na kväll kommer att bjuda allt 

från de vackraste melodier till 

tuffaste hårdsväng.  

 

Varmt välkomna!  

 

Per Kjellberg 

Sören Rydgren Kvartett 11/3 
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Erik Rydén tbn, 

Jan Hillbom sax, 

Pelle Sandberg 

trpt, Klas Ottos-

son tuba, Tor-

björn Nager bjo, 

Tobias Lindquist 

washboard.  

 

I kväll blir det 

tvättbräda bland 

annat. Det är en 

samling distinkta 

gentlemän från 

Uppsala regio-

nen. Iförda svart 

smoking gör det 

rytmiska läkar-

teamet ett pro-

pert intryck. De 

spelar en högst 

egen och person-

lig uttolkning av 

jazzen som den 

lät på 20-talet. 

 

Vi kommer att få 

höra många välkända örhängen 

i en alldeles egen tappning. 

Tvättbrädan var väl förlagan till 

trumman som rytminstrument 

på den tiden det begav sig i det 

varma soliga Södern.  

 

Dessa gentlemän vägrar att ac-

ceptera att jazzen dog med Bud-

dy Bolden. Buddy som dog 

1931 endast 30 år gammal. Sina 

sista 24 år tillbringade han på 

mentalsjukhus sägs det. Så det 

kan inte ha varit så mycket mu-

sicerande i friskt tillstånd. 

 

Av namnet att döma så förstår 

man att de använder både tradi-

tionell mun-mot-

munstyckemetod och även mo-

dernare centralstimulerande ryt-

mer i sitt arbete att få patienten 

färdigbehandlad. 

 

Samtliga är mycket ivriga att 

komma till solistmikrofonen för 

att sjunga. Det brukar ändå inte 

bli någon kalabalik utan alla 

väntar snällt på sin tur. 

 

De har uppträtt på både Stam-

pen och på Restaurang Louis i 

Söderhallarna och nu är det vår 

tur och lycka att få välkomna 

dem till oss. 

 

Hasse Lehto 

Dr Rulles Jazzklinik 18/3 

Foto © Doctor Rulles 
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Pierre Swärd 

org, Janne 

Ottesen g, 

Jocke Ekberg 

tr.  

 

Det finns inte 

så många som 

svänger på 

orgel.  Vi på 

Jazzklubb 

Nordost gör i 

alla fall vårt 

bästa för att 

de skall få 

komma fram. 

 

Pierre Swärd 

är en riktig 

dalmas från 

Borlänge. Han 

började spela 

gitarr i tider-

nas begynnel-

se men i slutet på 60-talet hörde 

han Jimmy Smith och sedan 

dess är han såld på hammondor-

gel.  

 

Pierre har spelat tillsammans 

med bland andra Lisa Nilsson, 

Max Schultz och Mikael Ra-

mel. 

 

På gitarr hör vi Janne Ottesen.  

 

Janne var här senast den 5 april 

2009. Janne har spelat med 

Pierre redan på 60-talet. 

 

Jocke Ekberg spelar trummor. 

Jocke har varit hos oss många 

gånger och alla vet att han är en 

av våra allra främsta trummisar. 

Presentation är överflödig. 

 

Hasse Lehto 

Pierre Swärd Trio 
Förband Jazzgrupp Södra 25/3 

Foto © Mattias Nääs 

 

Förband Jazzgrupp Södra 

 

Ikväll har vi även ett förband. 

Tack vare vårt fruktsamma sam-

arbete med Södra Latin. Grup-

pen har inget namn men vi kan 

väl kalla dem Jazzgrupp Södra. 

 

Gruppen består av Isabelle Gri-

ma vo, Sofia Hedberg vo, Dei-

him Svantesson p, Gabriel von 

Essen b och Assar Jansson på 

trummor. 

 

Vi ser med spänning fram emot 

deras framträdande. 

Foto © Jocke Ekberg 

Foto © Sune Andersson 
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Deborah Brown vo, Andreas 

Pettersson g, Daniel Tilling p, 

Martin Sjöstedt b, Ronnie Gar-

diner tr. 

 

Våren avslutas med en 

höjdarkväll. Andreas Pettersson 

har varit här många gånger och 

är ju väldigt populär bland våra 

medlemmar. Andreas är också 

väldigt trevlig att ha som gäst 

för oss arrangörer. 

 

Andreas har ju varit hos oss 

med flera olika konstellationer. 

Denna kväll har han med sig 

Deborah Brown. Även hon har 

varit hos oss, man kan tro att 

alla varit hos oss. Deborah är en 

välkänd amerikansk jazz voka-

list som arbetat över hela värl-

den och med många av jazzens 

stora. 

 

På piano hör vi Daniel Tilling. 

Daniel kommer från Nyköping 

och 2008 fick han stipendium 

ur 

Bert Levins fond 

för jazzmusik. 

Daniel spelar i 

såväl trioformat 

som med stor-

band. 

 

Martin Sjöstedt 

spelar bas. Martin 

tillhör eliten i 

Sverige på både 

bas och piano. 

Martin kommer 

från Uppsala men 

bor nu i Stock-

holm. 

 

På trummor slut-

ligen hör vi nes-

torn Ronnie Gar-

diner. Salig Char-

lie Norman bru-

kade uttala Gar-

diner med beto-

ning på i. Ronnie 

har bott i Sverige 

sedan 70-talet. 

Förutom att han är en mycket 

bra trummis jobbar han med 

rehabilitering av människor 

som drabbats av stroke. 

 

Det blir en vårkväll som det 

gäller att hålla i hatten då vi lo-

var en svängig avslutning på 

säsongen. 
 

Hasse Lehto 

Deborah Brown & Andreas Pettersson 1/4 
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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 

Per Kjellberg 

Violvägen 6 

186 34  VALLENTUNA 

08-511 728 67 

Orkesterbokare 

Hayati Kafe 

Tomtebogatan 20 

113 38  STOCKHOLM 

08-34 98 80 

hayati@comhem.se 

Styrelseledamöter 

Lennart Andersson 

Margit Annerstedt 

Mats Blomberg 

Hans Lehto 

Hans Ling 

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 2012. Endast kontant betalning i kassan. 
 

Medlemsavgift, 150 kr/halvår, berättigar till fast entré 80 kr per konsert. 

 

Förhöjd medlemsavgift 500 kr/halvår (abonnemang) ger fri entré till alla säsongens konserter. 

 

Entré för icke medlem 100–200 kr 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. 

 

Medlemmar får klubbtidningen PiJano samt ibland annan information hemsänd. 

 

Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen PiJano, administration, pianostämningar 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 SJR-anslutna klubbar i Stockholmsområdet – det 

finns ett tiotal. 

Bidrag till nästa nummer 
av PiJano önskas senast den  

24 augusti 2012. 

 

Skickas till ansvarig utgivare: 

 

Margit Annerstedt 

Täbyvägen 258 

187 50 Täby 

 

margit.annerstedt@glocalnet.net 

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 

Välkommen till 
 

JANO:s årsmöte 
 

4 mars 2012 kl 16.00 
på Täby Park Hotel 

 

 

 


