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Program april 1994

10/4

t 7/4

Fredug 22/4
kl 21.00

Lördug 23/4
H 21.04

Bengt Hansson Kvartett
med Nisse Sandström

Boplovers med Göran Ostling
och Nina Brodd

Leif Persson Combo
Martin Löfgren Project

Rune Carlsson Big Band
Soul Clinic

JAZZRIKSDAGEN - Rotundan, Täby Park Hotel
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Arr: Iazzklubb Nordost * Täby Kulturnämnd * Vuxenskolan * Medborgarskolan

,T,,N,

ru



'A7,ZVAI\II\TDB
Våren är hår. JANOs lodelsedag närmar sig. Du kommer väl till Täby Park Hotel fredag kväll den

ZZ aprrll Samma villkor som på Jazzkafeet gäller. Lördagen blir det dans till storband.

När Du fär detta medlemsblad har vi haft årsmöte. Det innebär en viss ommöblering i styrelsen.

Några slutar och andra tar vid. Vilka det blir exakt vet jag inte i skrivandets stund. Ett vet jag

dock och det är jag jatteledsen for: Vår vice ordforande Björn Strandberg slutar. Han har aviserat

detta och det verkar inte som att det skulle gä att övertala honom att fortsätta. Han har verkligen

gjort mycket for klubben, varit iddspruta och initiativtagare på ett fantastiskt sätt. Det är ju

äycket som skall göras for att hålla igång en sådan här verksamhet och sådana som BjÖrn "växer

inie på trän". Vi måste naturligtvis respektera att han vill hinna med annat i stället och säga miljo-

ner TACK!!
\

Jag hoppas att vi ffir se Dig på kafeet någon gång!

Det är väl bra att Du som är medlem funderar på möjligheten att arbeta ett tag i styrelsen. Det

innebär ganska många möten - arbete med budget, program, affischering, annonsering, forfattande

i medlemsblad, arbeie söndagskvällar i kafeet m m Flera av oss vill bli avlösta nästa vår, bl a jag

sjalv.

Det innebär också trevlig samvaro och kamratskap! Det är alltid givande att arbeta for en god sak

och lazzen är viktig. Den skall hållas levande i lazzklubb Nord-Ost - JANO.
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rÄgv JA7zziK^FE, Föreningsgården, Attundafältet 1 2
Bibliotekshuset, Täby G. Söndagar kl 18.3O

l0l4 Bengt Hansson,Kvartett
med Nisse §andströrn

Kvartetten: N Sandström t't, Jan Siöblonr
p, B Hans,son b, Ilengt Stark dr.

Bland de lazzmusiker som kom fram i

skiftet mellan 50- och 60tal intar Nisse

Sandström en forgrundsplats. 15 år gammal

fick han tillftille att jamma med Tommy

Flanagan och Elvin Jones, då dessa var pä

besök i hans hemstad Katrineholm. Det var

1957. fuet efter vann han solistpris i den

landsomfattande tävling som gick under

namnet TY-jazzen. 1959 turnerade han med

Monica Zetterlund i Folkparkerna. 60-talet

började han med att göra fri jazz i Ornette

Colemans och Eric Dolphys efterfoljd
tillsammans med bl a Erik Dahlbäck. 1964

flyttade han till Stockholmsområdet och

bildade en friform-grupp med Björn J:son

Lindh. 1967 spelade han en period med Eje

Thelin. 7O-talet medforde en mer

mainstreambetonad inriktning for Nisse

Sandströms del. Han återfanns bl a på

restaurang Guldhatten tillsammans med

Stickan Söderqvist och Claes-Göran

Fagerstedt. 1972kom den fursta skivan,

"The Painter". Nisse fyllde 30 och

debutskivan blev OJ.s Gyllene Skiva.

Utmärkelsen fick han motta den 2 april

1973 pä Guldhatten, där han spelade med

Dexter Gordon.

Sen foljde två år på Birkagårdens

musiklinje, samtidigt som han blev medlem

av Red Mitchells grupp Communication.

1974 var han på Stampen med bl a Howard

McGhee. Året efter blev han medlem i

Bernt Rosengrens storband. 7976 var han

på Stampen med Staffan Abeleens grupp

och fick bl a kompa Red RodneY och JaY

McShann. På hösten det året bildades l'/isse Sancl.strtim

l"oto: Gunnar Holmberg
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Birka, som giorde skivan Jazzi Sverige

1978. fuet innan hade han borjat På

Musikhögskolans pedagoglinje och varit

med och bildat gruppen lazzlncorporated'

På Stockholmsiazzdagar spelade han med

Birka, Communication och en egen kvintett

som innehöll tdrees Sulieman, Horace

Parlan, Red Mitchell och Fredrik Noren'

1979 turnerade han med Jazz Inc' och

Cornelis Vreeswijk. Han spelade i New

York och Detroit med Red Mitchell och

Tommy Flanagan. Tillbaka i Stockholm

spelade han med Slide Hampton på Stam-

pen. På Molde-festivalen framträdde han

med Roland Hanna. 1980 arbetade han bl a

som jazzpedagog på Gotland tillsammans

med Red Mitchell. På hösten turn6 med

Flanagan och Mitchell. 1981 kom andra

egna plattan, Homecooking, med just

Hanagan och Mitchell. Hösten 1982 bÖr-

jade han som lärare i repertoarkännedom på

Musikhögskolan.

Detta som en kort rekapitulation av ett

oerhört aktir,t artistliv. Märkligt nog har

Nisse SandstrÖm parallellt med den musika-

liska karriaren kunnat upprätthålla och

vidareutveckla en betydande verksamhet

även som bildkonstnär.

Nisse SandstrÖms vidare karriär minns

säkert våra läsare: Skivor med bl a Ove

Lind, JazzlncorPorated och Summit

Meeting - det sistnämnda en All Star-grupp

med bl a Bernt Rosengren' Jazzlncot-

porated fick Gyllene Skivan 1980 och 1982

och Summit Meeting tog samma utmär-

kelse 1991 . Vi har också kunnat hÖra Nisse

med ganska jämna mellanrum Pälazz-
kafdei. Första gången med Gigge Johnssons

grupp, sedan med en gruPP elever från

äirtagaraen och Musikhogskolan, på trio

med Knud JÖrgensen och nu senast med

Summit Meeting och Kenny Drew, oktober

1991.

Och nu fär ni chansen att kolla upp dagens

Nisse SandstrÖm, med ett komp som verkli-

gen heter duga! Bara att ta fÖr sig - bättre

iazzhittar ni ingenstans! - 4 -

17/4 Boplovcrs md Giiran
Öst*ng och Nina Brodd

G. Ostting ts, Stoffan Abeleen p, Ivar

Lintletl b, Janne "I'offe" (-arlssott dr, Nittct

Brodd voc.

Boplovers är ett s k Work in Progress, ett

verk i varclande. GÖran Östling' som är en

veteran med meriter bl a från Gugge

Hedrenius och Lasse Werners grupper, har

skrivit manus och musik till en jazzmusikal'

som skildrar iazzlivet i Stockholm på 60-

talet. Musikalen har ännu inte upplevt ett

reguljart framforande på teaterscenen. men

deiar av den har testats i Stampens kallare

under hösten. Den version vi ffir pL Jazz-

kaföet denna afton kommer att bestå av

nummer ur musikalen, blandat med låtar ur

den vanliga standardrepertoaren'

Garan Östlrng, tenor' -lör.litttare o' kttntprt'sitör

till "BoPlovers"



]lina Broclcl

"Boplover,s"

Förutom musikalforfattaren och den unga

och välmeriterade Nina Brodd (välbekant

för vår kafepublik) har vi som synes glädjen

att kunna presentera ett for stilen mycket
passande komp. Täbys "Loffe" Carlsson,

CBQ:s Ivar Lindell och den verklige hard-

bopklassikern Staffan Abeleen - det kan

bara inte bli annat än rätt!

I Ntt€tt@ sP,c

Yasuhito Mori i Msrtin l-ö.fgren Pro.f ecl

I,oto: Göran Levin

Nya JANO-tröjor!!

Lagom till 15-årsjubileet har JANO
tagit fram nya T-shirts. Den här

gången i litet gladare sommarfårger,

nämligen rött och grått. Priset är i

skrivande stund ej klart, men håll

ögonen öppna när du kommer till
kafeet i april - och håIl Plånboken
beredd.

För visst vill också Du ha en äkta

JANO-tröja!



JLZZRTKSDAGEN PÅ rÄBY PARK HorEL

Den22april f,ller 1azzklubbNordost 15 år. Samma dag öppnas Svenska lazzrlksfötbundets

årliga kongress, den s k Jazzriksdagen i Taby Park Hotel. Vem som vill kan anmäla sig till delta-

gu,;. i hJla Jazzriksdagen eller enstak a dagar (se information på annan plats i denna tidning)'

ilIan kan också valja ati enbart bevista de två kvällskonserter, som kommer at aga rum i Rotun-

dan, den 3 våningar höga, pampiga lokal där det på senare tid varit dansbandsaftnar på

lördagarna. Program:

Fredag 22 aPrrl kl 21 00

ROTUNDAN. TABY PARK HOTEL

Loif Persson Combo

Martin Löfgren Project

Combon: Jan Sloblom P, Bengt Hansson

b, Ali Djeridi dr, I'eif Pers'sott voc-

Project: Jonas knrtsson s, Lars Jan's'son p,

Yasuhito Mori b, Martin Ltilfgen dr.

Vi äterknyter bekantskapen med Leif
Perssons stjärnspäckade grupp, samma

sättning som vid kafökonserten i hÖstas.

Sedan kommer en ny konstellation av

elitmusiker, Martin LÖfgren Project. Grup- Jonqs Knut.s.Yon

I|oto ; (' hri s t e r Lancl e rgren

Martin l.Ölgren

I,'oto : Gunno r Httl mberg

Lars .Iansson

l"oto: Gunnar Holmberg
-6-



pen kommer att göra sin forsta konsert i
Enkoping den 17/4" sedan foljer en konsert
varje kväll under veckan runt om i
mellansverige och i Umeå. Täby blir näst

sista anhalt och turndn avslutas dagen efter
i Västerås. Vi bor alltså kunna räkna med
ett band, som nått maximal samspelthet.

Förutom standardlåtar blir det givetvis
mycket eget material, både Jonas K. och
Lars J är ju framstående kompositörer. En
Täbydebut har vi också: Den formidable
basisten Yasuhito Mori gästar oss flör ft)rsta
gången.

Rtme ('orl.s.von

Foto: Gunnar Holmberg

Lördag 23 april kI21.00
ROTL]-NDAN, TABY PARK HOTEL

Dans till

Clinic: (llaes Broddq s cl, Tommli Lar.ssort
p, Jan Ottossort b, Ingemar Björkman dr,
Gerd Ottos,sln't,oc.

Storbandet: Bertil Löfgren, Willie (-utk,
Hakan Nycptist, ,Iohan Setterlind tp, Bertil
Strandherg, Dicken Hedreniu.s, Andreas
Karpvik, Anders Wiborg'Sven Larsson tb,

Johan Hörlön, Beni Rosengren, Krister
Andersson, Tommy Koverhu I t, ()unnar
Berg,sten s, Lars Sjasrcn p, Anders Llllberg
g, Han,s Backenroth b, Bengt Stark dr,
Rune ('arls.\ott voc.

Betrakta Rune Carlsson Big Bands magni-
fika sättningl Kånner ni hur rysningar fort-
plantar sig langs er ryggrad? Vårt lands -

och därmed världens - främsta solister/en-
semblemusiker på varje stämma! l9 oöver-
träflade världsstjärnor... själva Gräddan av

dagens jazzutövare. .. Därtill ordentligt
hoptrimmade genom flera års konserteran-
de. Och dessa fantastiska musiker har själva
floreslagit att de ska spela till dans... Vad
kan man mer begära?

Vi räknar med att storbandet kommer att
behöva en paus på trekvart eller så. Dårfor
har vi vidtalat vårt mesta lokala fest- och

dansband, Soul Clinic, att dyka upp for ett
kortare omväxlingsset kring kl 22.30.

Vad ni gör - boka bord i tid! Ring Täby
Park Hotel for bokningen, tel 732 80 60.

o Ktsert
. BresPaPPer
o Visithort
o Blanhetter
o Volymkopiering
o Färghopiering
o Ooerhead

Tryckeri
Virkesvägen 3

Box 92016, 120 06 Sthlm

Tcl 08-640 18 85

Fax 08-642 88 53

BG-butiken
Götgatan 57

Box 433{, 102 67 Sthlm

Tel 08-640 75 85

Fu 08-642 22 35

-7 -
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VERKSAMTMT SBERATTEL SE F ÖR J AZZKLUBB NORDO ST (JANO)

I januari - 31 december 1993

Medlemsantal

Föreningen hade vid årsskiftet den3ll12 1992 366 medlemmar, varav 20 bodde i Vallentuna.

huvudparten av de övriga i Täby. Den 3 ll12 1993 var motsvarande siffror 198 respektive 20. Den

markanta nedgången i totala antalet medlemmar forklaras av att vi övergått till ett noggrannare

råknesätt: Den som inte betalat sin avgift under året har omedelbart avlorts ur matrikel

Lokala jazzgrupper

Bland våra medlemmar finns 52 stycken, som vi vet är aktiva musikutövare. Av dessa återfinns

några i mer eller mindre reguljara ja zzgrupper, som vi betecknar som lokala j azzgruppet . Yi

uppskattar dessas antal till 37.

Styrelse

Styrelsen har under året bestått av Birgitta Wikander ordflorande, Björn Strandberg vice ordfo-

rande, Bo Nerelius sekreterare, Margit Annerstedt kassör, Hayati Kafe, Maria Stenberg, Nils

Andersson ledamöter, Lena Larsson, Henrik von Horn och Vendela Miiller suppleanter. Som

redaktör for medlemstidningen PIJANO har Bernt Sahlberg fungerat under årets lorsta kvartal,

därefter har Anita Ekstrand ansvarat for tidningen. Björn L Borgström verkade under hÖsten som

PR-ansvarig. Hayati Kafö har ansvarat for PA-anläggningen.

Programrådet har bestått av bokningsansvarige Bo Nerelius, Björn Strandberg, Hayati Kafe, Nils

Andersson, Henrik von Horn och Leif Persson.

Styrelsen har hållit 7 protokollforda möten. Den 15/5 genomfordes ett heldagsmÖte för styrelsen,

programrådet, nya PlJANO-redaktören och PR-mannen Björn L Borgström. Mötet hälls på

Nygård i Täby Kyrkby. De särskilt valda styrelseledamöterna har hållit ett halvt dussin överlägg-

ningar med restaurang Geoffrey's i Täby C. Vår målsättning att komma fram till en Överenskom-

melse med restaurangen om att flytta våra j azzkafökvällar dit, har emellertid ej kunnat uppnås.

Täby Jazzkafe

Jazzkaföti Föreningsgården har kort enligt gängse riktlinjer. l0 kvällar på våren och lika många

på hösten, medjam en gång per säsong och dans likaledes en gång per säsong.

Vi hade 44.2betalande besökare per kväll på våren och 54.2 på hosten. Bästa publiksiffran note-

rades den 5112, däLeif Persson Combo och Anders Gahnold Trio med Ulf Johansson drog 83

betalande. Därnäst basta kvallar var den 31/1, då Nice 'n Easy och Gustavo Bergalli spelade for

81 betalande, och den28l11, då Fossilerna och New Orleans Express drog lika många.

-8-



Julfest

Den l ll12 ägde den traditionella julfesten rum i Bergtorpsskolans matsal. Årets julfestorkester
var Lars Karlsand Combo och klackarna befann sig där de brukar, d v s i taket.

Jazzriksdag

Vi noterar, att det numera heter Jazzriksdag, inte Jazzrixdag. Årets riksdag, d v s Svenska
Jazzriksforbundets kongress, hölls 7-915 i Västerås under värdskap av Village. Kulturpolitiken var
huvudämne, med bl a en uppmärksammad paneldebatt under Västmanlands landshovdings ordfo-
randeskap. Den sistnämnde hade också vänligheten att se riksdagsledamöterna på en drink i
Slottets representationsvåning. Från JANO deltog ordforanden, kassören, sekreteraren och
suppleanten Henrik von Horn. Sekreteraren invaldes även i SJR:s styrelse, efter Kerstin
Wallerman, som avsagt sig.

Ungdomskurs i Västerås

Svenska Jazzriksforbundets speciella ungdomskurs på Village i Västerås bevistades den 4l12 av
vår suppleant Henrik von Horn.

Slutord

Vi är relativt nöjda med verksamhetsåret. Vi kan fortfarande se en stadig frammarsch for
jazzmusiken i vårt land. Allt fler av de yngre musikbegåvningarna satsar pä jazz. SJR okar både i
medlemsantal och antal aktiva klubbar runt om i landet. I Täby är vi vid det här laget väl etable-
rade och kan glädja oss åt ett massivt stöd från kommunen och de mänga jazzvännerna på orten.
Det kvarstående, stora problemet är den statliga kulturpolitiken, som i praktiken nonchalerar vår
musikform på det grövsta. Vad vi ska göra åt det ffir vi fundera vidare på.

Täby den 1513 1994

Birgitta Wikander Bo Nerelius

Vålkommen till Studieförbundet Vu.renskolan och TIVII!
TMI - Tåby Musikinstitut för barn och ungdom -

tlllhat cirklr I Jeza hårdrock, tunk,
synthpopr tnck, tezzrock mrn.
tnstnrmonton Ir Koyboerd' Elgitarr,
Elbas och Ttunnnoa
ttl Jrrit lvcn lndltioncll undenisning
på pieno och rkustisk giterr.

Studieförbundet Vurenskolan, Marknadwlgen 249, lt3 3a Täby
Tet 08-758 50 50

ct
a

V
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Jazzriksdagen i Täby

Arets jazznksdag, dvs Svensk a Jazzriksförbundets kongress, äger rum i Täby 22-24 april.

Kongiessforhandlingarna är forlagda till Täby Park Hotel, Kemistvägen 30. För komplett delta-

gande debiteras 1.500 kr per person. Anmälan sker till Svenska Jazzriksforbundet for kongress-

åeltagande. Man kan också delta enbart under kafö- resp danskväIl... Se JANOs program.

Något om programmet. Det hela borjar med inbokning på hotellet. Nästa programpunkt är styrel-

,"rot" lor den avgående styrelsen. Samling och information for Jazznksdagsdelegaterna. Där-

efter middag och härlig musik till Martin LÖfgren Project.

Lördagen inleds med kongressplenum kl 9.00. På formiddagen blir det jazzfrägesport. Efter

lunchp-ausen blir det fortsatt kongressplenum. Kl 15.00 blir det paneldebatter: Vad göra åt

länsmusiken?, Jazzakademi i teori och praktik. Dagen avslutas med supd och dans på Taby Park

Hotel till musik av Rune Carlssons Big Band.

Söndagen inleds med slutdiskussion och utvärdering samt allra sist styrelsemöte for den nyvalda

styrelsen.

Kongressplenum innesluter i sig : Utbildning och kurser (Lennart Nilsson), Turnestöd. internatio-

nella gastspel (Kjell-Åke Svensson, Göran Olsson), lnformationsfrågor, Kulturpolitik (Bengt

Säve-Söderbergh), Organisation - budget - valfrågor.

Jazz på Visingsö

Veckoslutskurs i Jazzhistoria - Jazz-helg -

blir det på Visingsö l5-17 aPril.

Jazzimprovisation 26 iuni-3 juli samt 24-31

juli.Jazz- och popsång17-23 iuni.
Bluesgitarr I 5 -22 iuli.

Jazz Workshop 23-25 sePtember.

Upplysningar och program från VisingsÖ

Folkhögskola, 560 34 Visingsö.

Tel0390140239

Folkuniversitetet, Box 261 52,

100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50

AIlt ilazu!
Stockholms första specialskiraEr forj* o.h lilrssista

Nltid senaste nvtt!
Stor amerilonsk iirport!

Ya rtlrr pl: - porntijrrrhc - [O:rtr tiudlvrlircr
_ Och lror osr lrn du bcrtrllr rrd ro lclrt -- urrå crrte lottnrd.

Oclr du ha nrturllttrir lrrc.t pl r&r rlircr l."g,.o l"-b..riiä, J6

Tubg. 17. rr3 $ STOCI(llOtll,TFttS{t2 A0OS
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vÅn.leMMET

Den 13/3 inträffade det mest välbe-
sökta och samtidigt mest musikaliskt
roliga jam som åtminstone underteck-
nad, er tillgivne sekreterare och jam-
värd, kan erinra sig i klubbens hittills-
varande historia. 21 jammare och en

mycket talrik och ivrigt applåderande
publik hade kommit tillstädes. Sars-

kilt roligt var att konstatera den höga
musikaliska standarden och att nästan

halften av jammarna var i 20-årsål-
dern eller ännu yngre. Många ansik-
ten var helt nya for oss. Följande per-
soner besteg scenen under aftonens
lopp:

Nils Andersson tp, Björn Järvheden
as, Lars Ydgren, Conny Lindgren,
Robert Nordmark, Anders Dahlström
ts, Kay Welander cllbars, Bo Ganebo,
Henrik v Horn, Rolf Lundh p, Fredrik
Broberg, Mattias Anner-dahl, Hans

Olding, Job Paulsson g, Erik Svan-

holm vib, Bernt Olofsson harm, Bo
Nerelius b, Hans Johansson, Berth
Ving-hammar, A-rne Elsen dr, Mårten
Nilsson voc.

Och så huskompet, forstås: Tommy
Larsson p, Jan Ottosson b, Ingemar
Björkman dr.

Söndagen den6lll brakar jammandet

loss igen!

BN

Unga jammare i aktion: Han,s,Iohansson.
Lars Ydgren. Conn! Lindgren och Robert
Nordmark
Foto: Hans Kilstrcim

Grannklubbarna

Ill4 Jazzkafö S1'd, Fria Teaterns foaje.
Högdalen. kl 19.30: Missisippi
Seven och Jam

l2l4 Jazz & Blues, Restaurang
Sandelius. Tr,resö C, kl 19.30:

Safetl'Sax och Lennart Planemo
Ss-ingband.

l9l4 Hanrnge Jazzcafe, kl 19.30: Lasse

Törnqvist Sweet Jazz Trio (fin-
stämd tidlös kammarjazz)

2511 Jazzkafe S1'd: Jam.

315 Jazz&Blues, Tr,resö: Rolf Ericson
med Gösta Nilssons Trio

1615 Jazz&Blues. T1,resö: Jam nTed

Gosta Nilssons Trio.

30/-5 Jazz&Blues, Tvresö: Dragspelsjaz
med Stig Syrnefors och Lill-Bengt
Erixon

fuuc xn B€tlS

- tl-
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Ra ba tt, Ra ba tt. . .
En av fordelarna med att vara medlem i
JANO är givetvis rabatten pä entreavgiften
till Täbv lazzkafö. Samt forstas att fa PiJano
hem i brevladan. Men som JANO-medlem
far du också rabatt när du besöker andra
SJR-anslutna klubbar i Stockholmsomrädet -

det finns ett tiotal sädana. (Medlemmar i
dessa klubbar far naturligtvis ocksa rabatt
hos oss)

Aktuella grannforeningar:

Jazzklubb Fasching- Kungsgatan 63

Jazzklubb S.vd, Rågsved. tel 654 l9 90.
Barbro N-v-lander

Jazz i Österaker tel 540 620 36 (h). 540 635
83 (b) Lars Akesson

Sundbybergs Folkets Hus, tel 29 27 13,
Lennart Enwall

Haninge lazzkafe- Nva Folkcts Hus.
Handen-Terminalen 5. tel 501 240 01,
Hakan Skytt

T-vresö lazz Et" Blues, tel777 00 40, Urban
Loinder

Spänga Folkan. tel28 28 20, Kjell FemstrÖm

Solna. tel27 67 02. Barbro Matsson

!=T: --

Täby Jazz Cafö
Söndagar 18.30 - 21 .30

Adjung. led.
Redaktör:
''PIJANO''

Birgitta \Mkander
Palissadgränd 60
1 83 46 Täby

Lars Lönegren
Kevingeringen 69
182 33 Danderyd

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 Täby

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
186 32 Vallentuna

Nils Andersson
Hayati Kaf6
Lena Larsson

Henrik von Horn
Margareta
Leijonhufvud
Gisela Thysell

Anita Ekstrand
Fregattvägen 12 4lr
183 53 Täby

7685764 (b)

75570e8 (b)

010-2107521

51050320 (b)
6354330 (a)
6270036 (fx)

5117066e (b)
51174898 (b)

732630e (b)

7561753 (fx)
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Föreningsgården


