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God fortsättning på Jazzhösten 2012! 

Trälhavets Rederi AB Österskär 

Vi stöder Jano 

JANO medlemmar erhåller 
10% rabatt på noter och tillbehör 

och 15% på instrument 

Attundafältet 6 Täby Centrum 

Vilken tröst att musiken och 

framför allt jazzen finns, en 

sommar och en höst då sången 

"Singing in the Rain" borde 

vara årets låt. Skönt är i alla fall 

att vi nu kommit igång och att 

så många av Er Jano-vänner 

dök upp höstpremiärkvällen. Ni 

var 181 betalande som njöt av 

Claes Jansons högst omväxlan-

de program. Och vilka underba-

ra musiker han omgav sig med. 

Sällan har vi arrangörer fått så 

många lovord efter en kväll. 

 

Nu är dags att skåda framåt. 

Höstens program kan av några 

uppfattas som väl populärt och 

insmickrande. När vi i program-

rådet i slutet av oktober sitter 

och diskuterar vårens program 

slits vi ständigt mellan vad vi 

tror och faktiskt nästan vet att 

just vår publik vill ha och det 

mindre väntade, alltså mellan 

tradition och förnyelse. Men att 

döma av de önskemål ni fram-

för till oss på konsertkvällarna, 

och som givetvis är mycket väl-

komna, tycker vi oss rätt väl 

tillgodose flertalets smak.  

 

En hel del nya och unga kombi-

nationer har genom åren fått sin 

chans hos oss. Senast tänker jag 

på bröderna Agnas, som redan 

2004, gjorde ett bejublat fram-

trädande hos oss och först nu 

2012 tilldelades Monica Zetter-

lund-stipendiet i klassen 

"lovande nykomlingar". Grattis! 

inte en dag för tidigt. 

 

Den 24 november hörs Ulf Jo-

hansson-Werre, Hayati Kafe 

och Klas Lindquist m.fl. under 

invigningsveckan av Vallentuna 

nya kulturhus. Se bl.a. vår hem-

sida. www.jano.nu 

 

Per Kjellberg  

Körkonsert med musik av Ge-

orge Gershwin framförd av kö-

ren Arton Voices under ledning 

av Lasse Karlsand. 

 

 

I år är det 75 år 

sedan kompositö-

ren George Gersh-

win dog och kören 

Arton Voices vill 

uppmärksamma 

det genom att 

framföra ett knip-

pe av Gershwins evigt gröna 

melodier.  

 

Kören Arton Voices har funnits 

i ca fyra år och repertoaren be- 

 

står till stor del av jazzinfluerad 

musik. Gershwins musik har 

alltid legat Lasse Karlsand 

varmt om hjärtat. Mellan num-

ren blir det därför några berät-

telser om Gershwin och hans liv 

och om tillkomsten av ett antal 

av melodierna.  

  

Välkommen till Tibbletea-

tern, Attundavägen vid Täby 

Centrum, lördag den 27 okto-

ber kl. 16 Entré 100 kr. 
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Rolf Carveni-

us cl, Per 

Dywling tp 

etc, Lasse Hö-

binger tbn 

m.m, Staffan 

Algell, bjo 

m.m, Staffan 

Ramnell b 

m.m, Peter 

Stenson tr 

m.m. 

 

Då har vi 

kommit fram 

till höstens 

högtidsstund 

för alla älska-

re av tradband 

och de är 

många som ni vet.Tuxedo Jazz-

band var här hos oss i februari 

förra året. Det är inte ofta som 

ett band återkommer så kort tid 

efter att man varit hos oss. Men 

vi kunde inte motstå dem. 

 

Bandet leds av Rolf Carvenius 

som leder bandet med varsam 

järnhand. Rolf är ju en av eld-

själarna bakom Jazzens Muse-

um i Strömsholm. Han presen-

terar låtar och musiker på ett 

mycket humoristiskt sätt vilket 

ger en extra dimension till mu-

siken. 

 

Dessutom uppträder bandet i 

eleganta smokingar, det vill 

säga är de på samma våglängd 

som Carli Tornehave. Han tyck-

te ju på Leif Kronlund kvällen 

att om man får betalt för att spe-

la inför publik så skall man 

”inte uppträda i trasiga t-shirts 

och skitiga jeans”. 

 

Övriga musiker spelar samtliga 

mer än ett instrument, så det 

blir ett ständigt byte av instru-

ment på scenen. 

 

Per Dywling spelar förutom 

trumpet även kornett, flygel-

horn, barytonhorn, trombon och 

munspel. Lasse Höbinger spelar 

förutom trombon även baryton-

horn, flygelhorn och gitarr. 

Staffan Algell spelar banjo, gi-

tarr och klarinett. Stefan Ram-

nell spelar bas, sousafon samt 

visslar. Peter Stenson slutligen 

spelar trummor samt flera olika 

sorters slagverk inklusive tvätt-

bräda. 

 

Musiken vi kommer att få höra 

har sin utgångspunkt i den mu-

sik som härstammar från New 

Orleans. Den uppblandas med 

både ragtime, blues och annan 

tidstypisk underhållsmusik. 

 

Så vi kan räkna med en härlig 

kväll med mycket skratt och 

glädje! 

 

Hasse Lehto  

 

Tuxedo Jazzband  28/10 

Foto © Sune Andersson  
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Hasse Ling ts, Tommy Larsson 

p, Janne Ottosson b, Ingemar 

Björkman dr. 

 

Allhelgonahelgen har med åren 

blivit en alltmer uppskattad 

paus i höstmörkret. En helg av 

ljus och minnen mitt i höst-

mörkret. Många former av mu-

sik hör också denna november-

helg till och sedan länge drar 

också Jano sitt strå till stacken. 

Alltfler jazzvänner brukar på 

söndags kvällen efter Alla hel-

gons dag samlas på Täby Park 

Hotel. Detta för att avnjuta en 

afton som framför allt känne-

tecknas av improvisation och 

spontana infall. 

 

Tack vare att jamkvällen bygger 

på att delar av de närvarande 

växlar mellan scen och salong 

uppstår hela tiden nya och ofta 

spännande kombinationer. Ni 

som inte alltid känner er som 

proffs, men ändå ibland hante-

rar något passande instrument, 

är lika välkomna som era mer 

rutinerade vänner. Det kan ock-

så räcka med att man vågar 

sjunga, särskilt om man kom-

mer ihåg texten på någon popu-

lär standardlåt. 

 

En bra jamkväll fordrar en ruti-

nerad och uppfinningsrik ledare 

och ett följsamt och kunnigt 

husband. Jazzklubb Nordost har 

lyckan att ha bådadera. Trots 

fullt upp på diverse arenor har 

allas vår Hasse Ling lovat att 

också denna kväll ställa upp. Vi 

vet att han med sin fantasi och 

fingertoppskänsla nästan alltid 

lyckas få ihop häftiga och över-

raskande kombinationer på vår 

scen. Kommer därtill vårt un-

derbara huskomp, alla sedan 

länge välbekanta med Hasse 

och alltid med på noterna när 

han då och då plockar fram sin 

fina tenorsaxofon. Kan man ha 

tryggare och skickligare med-

musikanter än Tommy Larsson 

på piano, Jan Ottosson på bas 

och Ingemar Björkman på trum-

mor. Tvivlar starkt. 

 

Alltså varmt välkomna både 

jammusikanter och jazzspisare i 

alla åldrar till en kväll i musi-

kens och den sköna samvarons 

tecken. 

 

Per Kjellberg 

JAM 4/11 

F
o
to

 ©
 H

an
s 

L
eh

to
  



5 

 

Sverige måste väl vara storban-

dens förlovade land. Det lär fin-

nas ca 900 amatörstorband i 

vårt glestbefolkade land. Dessa 

var tidigare ofta en social före-

teelse samt en anledning till att 

träffas och umgås några timmar 

i veckan med musiken som 

sammanbindande kitt. Musiker-

na var ofta spelsugna amatörer 

med stor kärlek till storbands-

traditionen och musiken samt 

också äldre proffs som varit ak-

tiva i många år och hade nu 

storbandet som ett slags reträtt-

plats när de inte längre orkade 

turnera eller ville spela dansmu-

sik. 

 

Jag har haft förmånen att sjunga 

med många av dessa storband 

och minns med enorm glädje 

den sammanhållning och entu-

siasm man möter när man träf-

far dessa hängivna musikälska-

re. 

 

Denna entusiasm och spelglädje 

har självklart lockat till sig unga 

musiker med gedigen musikut-

bildning från musik- och kul-

turskolor. De trivs storartat med 

att musicera tillsammans med 

ärrade veteraner. Det blir en 

mycket fin generationsbland-

ning när det unga tar del av det 

äldres ovärderliga erfarenhet 

och bidrar med sin energi. 

 

Västerås är en av Sveriges mest 

aktiva jazzcentra och med den 

mycket aktade jazzföreningen 

”Jazzens vänner” som drivmo-

tor har de genom åren skapats 

många jazzevenemang såsom 

festivaler, konserter m.m. Där 

har också flera storband bildats 

och utvecklats genom åren och 

vi får nu uppleva ett av de se-

naste tillskotten, ”Västerås All 

Star Jazz Orchestra”. Det är ett 

halvproffessionellt storband 

med medlemmar som alla har 

anknytning till Västerås Kul-

turskola på något sätt. Medlem-

marna är nuvarande eller före 

detta lärare och elever från sko-

lan. 

 

Storbandet startades för drygt 

ett år sedan av Adam Falk och 

Kent Olandersson, bror till den 

mycket omtyckte trumpetaren 

Karl Olandersson, som också är 

en mycket fin sångare. Karl har 

gästat oss på Jano ett flertal 

gånger med olika konstellatio-

ner. Han är gästsolist denna 

kväll och bland bandets med-

lemmar kan nämnas trumpetar-

na Filip Olandersson och Jonne 

Bentlöv, båda utbildade på 

KMH och framgångsrika fri-

lansmusiker. 

 

Sångerskan Adora Makokha 

som snart flyttar till USA för att 

studera musik har fått många 

fina recensioner och är en spän-

nande solist. 

 

Vi kan se fram mot en mycket 

fin musikkväll. 

 

Hayati Kafe 

Västerås Allstar Jazz Orchestra med 
Karl Olandersson 

11/11 
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Så var det 

dags för 

en kväll 

fylld av 

energi, 

glädje, 

musikali-

tet och 

sväng utan 

like. Kväl-

lens band 

Prima, 

bildades 

1984 av 

Hinke 

Ekestubbe 

och spelar 

så kallad 

"Las Ve-

gas Jazz" 

Det är en 

typ av musik som spelades av 

bland andra Louis Prima, Louis 

Jordan och Ray Charles. Andra 

uppskattade förebilder är Count 

Basie, Duke Ellington, Glenn 

Miller, Povel Ramel och Owe 

Törnqvist. Det bjuds både på 

solo- och stämsång, fint en-

semblespel och maffigt blås. 

Inbillar mig att de fortfarande 

rycker i benen hos många av er, 

efter deras senaste besök på 

Täby Park Hotel hösten 2008. 

Anders Linder är nog välkänd 

för de flesta, inte minst som 

skådespelare i härliga barn- och 

ungdomsprogram. Hans sam-

spel med Lill Lindfors är också 

väl känt. Numera framträder 

han framför allt i jazzsamman-

hang. Har spelat i Pygmé Jazz 

Band på 50-talet, senare ibland 

annat Jumping Jacks och idag 

är det Prima som gäller. Där 

både sjunger han och spelar 

klarinett och tenorsaxofon. 

Hinke Ekestubbe är en mycket 

rutinerad musiker och show-

man. Han spelar saxofon och 

var faktiskt med Björn Skifs i 

USA på 70-talet och toppade 

USA-listorna med, som ni nog 

minns "Hooked On A Feeling.  

Stephan Lindstein spelar fram-

för allt trombon men också kla-

rinett och tenorsax. Har spelat i 

Hep Cats med Jack Lidström 

och behärskar allt från Dixie-

land till Tommy Dorsey. 

Kjell Berggren på pianot leder 

med fast järnhand bandet ge-

nom de intrikata Prima-

harmonierna. Har spelat både 

New Orleans-jazz med Cave 

Stompers och till och med här-

liga Rockfolket. 

Janne Bergner på basen spelar 

allt från jazz till Povel Ramel 

och Hasse & Tage. Har också 

spelat med Putte Wickman. 

Fredrik Hellberg på trummor 

kan verkligen sin sak och deltar 

i många svängiga band. Bland 

annat spelar han flitigt tillsam-

mans med sin gamle skolkam-

rat Jano-profilen Hasse Ling. 

Varmt välkomna alla sväng-

vänner! 

 

Per Kjellberg 

Prima med Anders Linder 18/11 

Foto © Michael Persson  
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Hayati Kafe vo, Johan Setter-

lind tp, Nisse Sandström ts, 

Carl Orrje p, Kenji Rabson b, 

Ronnie Gardiner tr. 

 

Tiden går gott folk och nu är 

vi, efter en fantastisk säsong, på 

väg i mål för denna höst. Och vi 

avslutar säsongen på samma 

sätt som den började, det vill 

säga med ett kanonband. 

 

Vi får höra vårt eget svar på 

Frank Sinatra, vår artistbokare, 

styrelseledamot och vän, nämli-

gen Hayati Kafe. Som vanligt 

har Hayati plockat ihop ett gäng 

musiker av allra högsta klass. 

 

På trumpet hör vi Johan Setter-

lind. Johan är värmlänning och 

anses av många som en av de 

bästa unga musikerna i Sverige. 

Ung säger vi, som närmar oss 

de 70 eller mer, ofta om perso-

ner i 40-årsåldern. 

 

Nisse Sandström som spelar 

tenorsax är dock ingen yngling 

utan är rutinerad och har lång 

erfarenhet men är trots det en 

nyfiken musiker. 

 

Carl Orrje på piano är Stockhol-

mare och är gediget utbildad på 

Musikhögskolan i Stockholm 

och Manhattan School of Music 

i New York. Han tillhör också 

den ”unga” generationen. 

 

Kenji Rabson spelar bas och 

honom känner vi sedan flera 

framträdanden hos oss. Kenji är 

född i Boston men bor sedan 

2005 i Stockholm. 

 

 

 

På trummor slutligen har vi 

ännu en ungdom, i alla fall om 

man räknar till sinnet. Ronnie 

Gardiner känner vi alla från fle-

ra gästspel hos oss. Han var 

med och avslutade även vårsä-

songen med Deborah Brown 

och Andreas Pettersson. Vi har 

svårt att tänka oss en mer lämp-

lig trummis denna kväll. 

 

 

 

Missa inte denna kväll hälsar 

 

Hasse Lehto  

 

Hayati Kafe sextett med Johan Setterlind, 
Nisse Sandström och Ronnie Gardiner 25/11 

Foto © Martin Adolfsson  
Foto © Christer Landergren  

Foto © Mats Blomberg  

Foto © Mats Blomberg  



8 

 

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 

Birgitta Fogelvik 

Hans Lehto 

Inger Lindén 

Birgit Litzell 

Kjell Lövbom 

Marie-Louise Margolis   

Ansvarig utgivare 

Margit Annerstedt  

Layout 

Kristina Blomberg 

Jazzteckningar 

Anders Lundmark 

Tryck 

Grafiska Punkten i Växjö 

Medlems-/entréavgifter hösten 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 120–200 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  

21 december 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 

 


