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Så är det faktiskt. Vi st'artad'e i sept' *'(9

och har kört höst och-vår kontinuerligu
sedan d.ess. Tiden gårl
Det är rrycket som har iränt sed'an starben'
tr'rån början vär vi 12 tappra Täby-grupper,
som gjorde d.en Första Jazzfeste" -79i
av d.om gruppexna återstår i d.ag ig! å l'J'"ke"
med i stort sett samma säutnirig'Ovriga
gn-rpper är upplösti:. En clel av d'ern lever
viaäre p& så vis attd-eras d-åvararrde }e'lare
har biläat nya Srupper, ofta av vä'senuligt -

aagqqlut4a karaktär. Ef.Ler gamla I'Clus; ber'r

kom r1yllgen ned.Ia4;d-a t'Goose Bobsrt, stör:re
d.elen av ".lust Jazzt' spelar i rUanos

Frestelsgfr. [Start ?9rt och ilHeurekan har
efterträtts av en rad ollka grupper under
fW"gorr" Schenströns l-edning' -Åv 'tJa'zz
frienas, node1l 19?9 återstår idag bara

"o 
,*rr, Hans Marechall, oc! orkester-

namnet. ttBt""r"nt Swlngersrt flnns ttll--
gängftga för spelningarl om någon så

önskar, *en grrrppen arbetar oeh repeterar
lnte regulJärt.
De två ärrppe" som finns }cvar intakta
iclag är:
; A11lgatot Jazz Band

o Eh la-baa Jaaz Band

Vl gratulerar t111 en osedvanlig stabill-
tetl kanske särskiLt påfa.Ilande i Eh Ia-
baer faII. Det bandet har haft exakt sam-
ma sättning sedan 197+l

Det händer myeket i nordosts Jazzllv, och
det händer snabbt. Detta avspeglar sig
sJä1vfa11et t progta':nsättningen på Täb!
Jazzkafi. Ya? och en av de c:a 40 grup-
perr som är anslutna ti1l föreningenr ska
ha sin årl.iga spelning.

Det flnns också en viss efterfr&gan på
gästspel aY grupper utlfrån. Ol1ka önske-
måI och lntressen ska baLanseras mot
varandra.

Det bIIr naturllgtvls aLltld en baLans-
gångr ooh hur väl den lYckas får vår
pub1lk avgöra. Vad tycker n1? VlL1 nl
exempelvls höra fler professlonella
eller halvprofessionella gr'upper? Är
det för nycket gästspel av tcke före-
nLngsanslutna band?

Hör gärna av er ned synpunkterl och-.kom
gaxnä med tlpo på grupper nl vtIl höra
p& Jazzkafdet.

Trevllg Jazzhöst!

JAZZFEST -85
Yl har bokat lokaL för nästa iazzfest,
vår femte I ordnlngen. Det bIlr eon
vanltgt Tlbb1e [eater och dagen bllr den
13/5-81. Yi tar inte enot anmälnlngar
f§män festen utlyses officielltt vtlket
sker kring årssktftet. Men anteclcna giirna
datum 1 almanackan, så att Nl tnte råkar
Läeea utlandssemester eI.dyl. Just' då!
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Pi" 01by - den glada, helsvängiga
sångerskan - gjorde en hejdundrånde

,ccaosucce pa varE Jazzcare I varas.
Nu är hon tillbaka igen på cafået
och i kompet hittar du idel kända
namn, bl.a. från Sveriges Jazzband.
0avsett vilken jazztyp du gillar

Lulu Alke voo, Gustevo Bergal1l tp,
Krister Andergson ts, lars SJösten pt
Björn Alke b, Fredrtk Nordn dr.

I den här fina gruppen hittar
du namn som inte bara är stora
i Sverige utan även talas med
respekt om i hela Europai proffs
av allra högsta klassl

kan vi lova att du kornmer att stor-
trivas den här kväl1enl

Pla Olby voe, Jan S jöb1om p, Ben6t
Hansson b, Hans Llndekog ilr.

t7,n
Gustavo Bergalli tP,
Anders Äfrlund Pr Jan
Fredrik Norån dr.

Tomas Frank tå,
Adefeldt b,

OO.lfTO}f ALPHA
Jonny tJartel, llats Eketöf , Sture
ErikLson, Tomas Jäderlund, §8Xårr
Katarina KarIsson, sax och voco

OBS'. cNFdet öpmrrr, pörsr nLmpo år Wo I

FiCDRIK rorer elo??
Fredrik Norån Grupp har Iåtit
tala om sig mycket under de senara
åren. iiven om sättningarna växIat
har den genomgående Iinjen varit
atttrgamlen prffset Fredrik har
plockat fram eliten av Sveriges
unga jazzmusiker ch tillsarnmans
meä dam presterat suveränt fin iazz,

Äterigen ett fint gästspel f,rån
Göteborg: det är Position AIPha
som åtei kommer tiII Jazzcafået.
Sedan deras senaste basök har
deras narnn blivit allt rner känt
över Sverige och dom har fått
massor av beröm för sin fina och
speciella jazz.
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Konmer nl thåg Bosse Söder"nan? Han epe-
l-ade ned Slmon Brehm på 50-ta1et' i{an

förekom en hel del på Nalen' IIan spe)-ar
ioltrgr*ta", ocb bral enligt-en av våra
utsäinäa talangsooutetr. Det bllr trj-o-
ja.zz av det okompltcerade, glacla ooh

svåi.ngiga slaget.

AU,l@ Jt32 p^llD
Alligator - ett av d.e första skoldeuns-
banden i Stockhofm (-+g) och ett av rle
få återståend.e Jauo-banden från förs l,a
Jåzzfesta" (-fg). Åren går men Auig,rrr
består. Vi är så glauda att ha
Jazzcef-$qt igeq = Yälkomna A1 igii i;or och

välkomna. modlemrnilr ti}I en svängig
. Sättning'en : Pel1e llolmström;

lsson, coo
Mi'öhaeI . Lennart Brrrnd.inl pr
0I1e Brosted.t, b. och Rei Tid.eström, d.r.

Bosse Söderman p, Sven Söderberg
Bernhard Grelner dr.

b,

?YoFRoW
En kokboksläsare vet att en Sorb6
och en Fromaoe her en viss sfä'lEkao.
5å är det även i Jazzvärlden.
KvälIens första orkester - Fromaoe
har en klar anknytning ti11 5orb6, främst
genom Jens Henriksson, trumpetare i
Sorbä, som - bara för att göra det hela
krångligare spelar ventilbasun i

Jans Henrtksson vtb, Bune Henilksson tb,
fke rrTårtann Werreer dr.

Fromaqe. Vidare spelar hans Fappär
Rune, trombone i orkestern. Rune
ärfrvida kändtt som trombonist i
Bunt,a Horns dixielandband, men haf
även varit gästsolist i Sorbe.
Aven i kompet hittar vi klassiska
namn från Buntaå.

lennart Nyl6n g, Claes llnderoth b1

deles våldsamt sväng.och många fina
solister. Ett 11-mannaband sorn
kommer att få taket att lyfta i
Vigqbysalen'.

som sucC6artat öppnade
5må-storbands-jazz å Ia

KlRA2y m
Xats minns ni kanske som orkestern

årets jazzfest.
30-taI med aII-

lars Erikssonr lars Llntl tpr Gunna.r lltelander tb, Jan Åkerman, Jan pontCue as;
r,ars Hlldlngoson ts, §]91 And.ersson p, BJörn Olofseon bJo, Mats Jungner tu,Martln llulff b, Per l1L1lehöök dr.

ATPES8A,rlu JA Äo:
VlffiBt§A.@r. §h€[vÄtel 30, v rqq 0v Hrxm
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[ii:äJ il uffi ll'"1] " ;i"u;.il' ;"?:i i' :"
,i.*t, där utvecklingsrnö;1ighe terna
iy&tå= uttömnd.ao rt Det hud-e behövts mera

"=tlt" 
för att komnar' vidare än UOd alla

"""-frå""d-da 
att sat§arr' säger Leirs KarI-

uä4. 
--IIan 

bektr a6eur upplösnirLgen' m,c1- lan
[t;;r' sig inte äeaslaaen' Gnrppen bild"ast
o*Uifat* och upplöses, d-cb är.en naturliS
uWeok-fin8rt sä8är hun' Och det' är niltur-
liåi;;= sänt" Just nu unde::söker Lars

*tilfisfr*ternau att starta nå4'ot holt 4ytt'
'UaShoppa'sr.unnasamlajustd-erränniskor
";f fi-;ar tYct<t bäst om* säger han'

;;; it;"'' ju iovande' "Vi får se ti1l
;ä;ör; . sägär Lars e''vsrutnintisvis' vi
å;ä= r-tii"iau" IYcka tilr:

MEDARBETA PI-JANOI
Vl vet, att det flnne många nedlemmar ooh
andra närstående, son skrivers fotografe-
rarr tecknar. Varför tnte göra tlet I
?I-JANO?

Vl konmer att giira'?I-JA§O fölJande
dagar under höeten: zo/10 17/11

Vi spelar så gärna Pä Er fest!

ITT BRA EXEIYIPEL. . .
är Roberto Dilnkelbergs fina artikel
från Uien i detta nummer.
Tack Roberto - fler borde följa dtitt
exempel. 0ch välkommen åter med nya
bidragl

NU MÄSTE DU

bllommoR/
dIxEeLomd

bond
Ring SvenEriJgtom §76?, | 7L483

Jan Åuerg Påe}ler på dagtid
tel a8/44 93 40.
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Ävc,rprru rön-fg
Dm d^.'l)^k l\tÅt* lta* a4or" 4ol I

VC lcl^,;rr* d"W, did td'^'

vi @Ue"r* ,r-..ii- tt*l*- rc' drt 
r
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UTCTAD FEST HJED ^rI
IiAercr sIEr 6t0ltluF5:
vår fest på Glggen t e,/9 utev en lyckad
oeh mycket uppskattatl tillstäLlnlng'
Drygt 40 nnedlemmar p1-us orkesterfruan
trådde clansen och trlvdes tilL tonerna
av en ny JANO-grupp MÅRKEI STAXET S$OM-

?ERS. En Nordlostgrupp' med Chrteter
FEllers tp, Sven*f,anäe tb, Sosse VtlLdn cl-

Holger Gross bjo, Otto Sö:ma:n bt Chrlste:r
ntfrd arl och Glttie Johangson voc'
På någoi sätt har denna gruBp inte komlt
ned i JANo-sväiagen förrän nu, men bättre
såint Ai^rr aldrlgl Välkomna MSS och alLa trt
andra som gJorde festen så festllg!

med sju år På nacken -
söker " drivande, taktfast"

trumpetare / kornettist.

Bepertoir:
ex.Armstrong, Eliington,rMorton, TIIaIler

§ättnin6l:

bastuba/Piano, banjo, trummor'
Bepetitloner:

varJe måndag i egen lokal.
Bin§:

Nalle F,emnelius, 5469 47 / 48
under arb.tid.


