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(3o1,t hlyr*,t Ja:z:eår !

PIJANO-RedakTioneN hälsar alla välkonna rill ett nytt
spännande jazzår och en ny årgång av PIJANO.

Detta första nunrtsr innehåller:

x KAFEPROGRAMT'|EN (Täby & Vallentuna)
X NOTERAT

x §KIV- OCH BoKRECENSI0NER

X INBJUDAN TILL TiiBY JAZZFEST 1986

X ANNONSER

x KÄSERI (Tonmy Larsson)
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+++ rÄev JAaaKAFE +++
Bibliotekets kafeteria Täby C

söndagar kl 18.OO - 21.OO
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19./1
Håkarn FaI tSrn

l(vä.rtett

Py gm å Ja. =z,b an d

H.r'altyn; F.Fa1tyn tpr CarL f'retlrtk
OrrJe p, ?atrik Bonan b, All DJerldt

"ygm6: OI1e Törnqvist cor, Knut
RuteaborS tbr l{ans Sporre c1; Iår8
Brogren pr lonny Gertoft bJo, Jan
Paln b, Slgge lleLLcrt tlr.

212
Hot- Fro§rs

-t-r a,d A.lvla. i rr s t r €' am
JAIUl

Hot Frogs: Peter T'indahl fLh, Stepbaa
T,indstein cl/tb, Claes Brocttta cL/aa,
Riörn lJllberger c1/ts, Hans Hul-tnap
p, Irlas Grönberg g, Sten Sandahl tu,
I,etf Håkangson dr, Eva Håkaa§sorl vocr

JÅM-konpet: Pe11e Larsson p, Erik
luntlborg b1 l,eif Håka:rsson ilr.

On rle heta grodorna kan Läeae i
månadens Skivspal.t. 0n JMMET kan
gägaq1 att efter två 1y9§9ile JAM

med en tydlig lutniag åt beUop, har
vi nu tänkt ge de mer trad- och
maingtreaninriktade j ammarna. en
fair chans. SärskiLt lättpligtr inte
nlast ur ren rättvlsesynpunkt. Så
nu rälnrar vi meil ett lännmeltåg av
nusikanter; metl lurartra i högsta
hugg - kompnus'i ker också, för tlea
delenl

9.t 2
Fr i e d Els.rr ä.n a.E

Gurtna.r l-iedtrerrgl
l(trin?ett

Fried Bananas: Stellan lindeberg
tp/tlll, IIlf l{orclin ts, }eter lviiteo
p, Clas Nordströn b, Sören lloluströn
dr.

G.liedberg: G.liedberg vr N1Is Engström
pr Rune larssoa g, Bune Enlnnd b,
Furt Roxetrön clr.

Mlans nl en grupp, son spelade hos
oss t oktober och son hette ncon-
stellationrr? Där fanns en ytterst
häftig tnrmpetare (oeh bluesaun-
speLare) vlcl namn Ste1len. I{är är
han lgen, t en ny konblaatloa, tro-
1lgea rlnst 1lka bra!
Och så har vl alltså nöJet och äran
att presentera en aY Lanclets he-
tagte Jazzvlolinisterl neel ett
konp, dät vl bl.a återfinner Jazz-
legenden Nlsse Engströn... WOW!

Progransvar: CarI Zachrisson 08/ 758 ?8 35
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Kvartetten spelar rTtles r)avts-inspire-
rad nuslk. Trumpetaren är en ung nan
frå.n Södra I,atins nustklinje, resten
av bandet är känt för vär publik son
CF OrrJes Trlo.
On Pygnd, medlemmmar i vår föreningen I
alltsedan vårt första verksamhetsår, :vltl vt bara säga, att tle bokats in ;för att garantera en riktlg pang- I
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ForkeLid.-HedIån Duo ft
Ql-rrister Fnässår.r I

iSö r, e r q rr i s t -Sp e r i n g -iJennefcrrs 3 |
I

I höstas hatte vt en kväII metl tre I
crupper t det aLlra mlnsta fo:mateto I
En slags kamnar,j azzafton. Fördöket I
utföLl nycket'väL, tlet blev en rikt I
sa*mansatt musikupplevelse, mycket t
nyanser och nycket dSmanik. Så vi :
går on tlet igän, den här gången med I
en piano-vokaliluo, en soloplanlst r
och en trio, d.är Söderqulst-Sperlng I
spetrar piano resp. bas oeh Joakln I
Jennefors sJunger. Ilare är en batldare I
Rä ballailer, sägs detr I
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1E-./2
Hie Elones

C]'rr i ster l(roksf. ed t
l{rra.rtett

Hip Bones: Jens Henriksson tp,
Rune llenriksson tb, Lars l,undell po
Johan §llsson g, Ntklas Öhrrrer b,
Ivltkael Rlornmd dr.
C,Kroksteclt: C.Krokstertt ts/fl,
Chrtster Fröesdn p, Staffan Siödln b
Anders llyberg dr.

Två välkända, lokaLa ba^äd. flLI
orkestersättningarna kan sägasr att
far oeh son Eenrlksson ju kan sJunga
ockgå. Oeh i <let Krokstedtska setet
kan ev. någon gästsollst dyka upp!

Oeh efter denna soltcla malnstrean-
kYä}1 gör vl en paus på fJorton
cllgar, Akta Iårbenshalsen 1 sport-
lovsbackarrral

********************t*****

BItsLIOTEKET, VALLENTUHA C
(Tärn ingen)

Fredagen den l4/Z kl 20"00

Sr^rArrg lJnif.ed

Ray t{elander cI, Staf f an Fischer-
strär vib, Hans Liedst,rön P, Klas
l-agerberg g, Rune Enlund b, Håkan
Lexing dr.

ry
rtrllar tgång, och utöver vad Eom ne&-
delas t ttet här numret om nämast
stunctandc kaf6program kan vt ge Ilte
gllntar av planerade godbitar.

Mrendo Dawa kommer till [äby Jazz-
knfC den 9/7. Den 23/5 L<onlr'er en
gn:pp under leclnlag av trombonleten
och ptantsten Elvan Aract. Den 13/4
har vi vtkt kvällen för Wl1ct BtLL
Davtson oeh den 2O/4 gästas kafdet
av Cleee Jansson ooh Soul- Traln.

§å vL har aLLtsä en tleL på gång...
Eventuellt lraa det bl-1 något ytter-
11gare1 t,or ett Lördagsprogram 1
Kafd Attuncla.

Välkonne!

VALI-ENTUNA KÄHPAR VIDARE

Vallentuna Jarzksfd ftyttaite över
verksamheten tilL Folkets Tius 1
höstas. Ett gäag Vallentunamecllemmar
stä11de upp och skötte serwerlngen,
och även kassan en av kväI1arna.
tlonuang, I,övbrunna Dansorkester och
0Lr Tiners svarade för nuslken i resp.
repteuber, oktober och november. Pub-
ltkgenonsnittet blev 19/kväLl 1 1.1te
gleat kanske, men i.nte så f arltgt 1
tlen lntlna oeb nycket trivsa:nma Lo-
Eaien.

Vt skuIle nog hel-gt forteätta t
Folkete Hus även under våren. Men det
ftnne ett htntler: Lokal-en sahaarr
koastlgt nog, plano. Oeh inget
tyeks yara på gång den nä:msta ttilen
heLler. Eftersorn pianolösa band ä:r
ganeka få, oeh efteraöE YalLcatunae
kulturförvaLtnlag santldigt har bett
oss ha JazzkEfået i YallentunaEalen
1 blbltoteketl har vt stsnnat för
det alternattvet.

§å dlet bltr ny adress lgen, nen
f.ä hoppae vt kunnn sköta det hele
på eamma vi.a eou undcr höatsäeongen.
Aaa 11/2 är det säsongatart, mtssa
lnte den!
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Sk i rr'srcrrI. t-Grr Rcd BN

Thore Swancrud: I'lore Than You Know
(Draqon)

Som vl påpekat på annan plats i dlenna
spalt är Thore Swanenrd en aY l-antlets
fö:esta fulIfjädratle, moclerna Jazzpla-
nl"Bter. Hans profeoolonelle bana bör-
Iatle för ner än ctt halvt rekel eedaa.
Ean har hela titlen hört tiII eltten;
han har speLat neil de bästa, han har
blivlt Thore netl hela Aet nustkintreg-
serade Svertgel en de1 av hans inspel-
ningar har nått värltlsrykte. Därför
är clet med en vlss fönrntlran man
skrlver en såtlan rubrik sou flea, som
flnne ovanför clen här recensionen.
Det är nästan obegripJ.lgt, qtt detta
faktlekt är Thores företa !P. Otro-
ltgt : uen aant.
Så nyeket trevligare clår att tlen änt-
ligen kommit - oeh att ytterLtgare enr
på sanrna sklvmärke, berälnras konma
någon gång I oåF§.

rrur är denr då? Svaret är enkeLt: Den
är ur a1la syapunkter perfekt. Thore
har fått frla häntler att onge slg ned
sttmul-erande rnedmusikanter: Janes
Ivloodlyr t.ex. De båda herrarna sammen-
strålade iu 1949 och gJorde Jazzhtgto-
rla. lsu återknyter de, precis där de
slutade förra gån6;en, och tlEt är bara
att konstatera, att tiilen inte f1nns,
1 ttet här fallet. Berat Rooengren dy-
ker upp, oeh tar några vänilor på cluo:
Resultatet är ypper1lgt. Det finus
ett spår med Boese Broberg ockcä, oeh
ett med Putte Wlcknan.
ALlra bäst tycker J ag nog änclä on
Thores utflykter som easamplanlet.
Två sådana är reclovisaåe här: En av
clem är Jercme Kerns itYesterdaysrr,
och den tycks tål-a hur många lyssnlngar
son hel-st. Jag begrlper inte hur
mannen bär sig åtr Det är lnte bara
rnusik, det är nagl oekså. Fan har
ett sätt att få en skenbart enkel
nelodlpresentation att kännas som
ett hopp fr6;n 7.000 meters höJtt.

Thore Sranerud borde egentligen vera
j skivstudion minst en gång i veckan.
Han är ett naturfenomea, och efter
det första, inletlande halvseklet som
musiker har han nu ner att ge än
någonsln.

Hot Frogs: A Froggv Dav
(Kenneth Records)

Irot llrogs är ett storbnndl av den nlndre
nodellen: Fyra blåsare, fyra komp,
kvinnllg vokalist, iblantl oekeå ea
utrnärkt percussionlet. Insptratlon
hämtar man från oltka 20- oeh JO-tals-
stilar.
Den här skiv"n är band.ets and.ra i ortl-
ningen, oeh clen bjucler på nycket:
Cool banjo, ra.ggtg tuba oeh friskt
satsande solister. Peter l,indatrl
opelar stadigt och lyftantie J-eatt på
kornett) Eva llåkangson är en rolig
och seniuell vokattst, och vår ganle
vän Claee Brodda bldrar necl sin högst
perronllga korsning av Beehetr och
Benny Carterinfl-uenser.

0ästpercussionisten, Sollentunas
rytnprofessor Swani Anantl ttPyggett
Henrlksen, är ett nycket välkonnet
tlllgkott. Han ellnlaerar de tenderr
ser tiLl ökntng son lb1a:ad märks t
konpet, oeh han nöj11ggör deesutom
ett par fantastegganrle utfl-ykter
t111 l-atlnrytmernes underbara värLd.
f kl-asslkerr ntieo Tlcoft laneeras han
också som soltst.

Grottnotlvet utnyttJas - förrrton i
en roltg onslagsbiltl - i två tttla:r.flFroganctatt är en förgroilniag av
Taubes Iåt necl nägtan garlna Dålnr1o
rrA Froggy Dayt, är en b1å konposltlon
av Claee Brodda, som ockgå har ekri-
vit ett snttsigt arr. på Johnny
Greeneg rrDo §errethingn 

"

I ea titl, §rom favoriserar tuffhet och
raka rör, vågar IIot Frogs vara njuka;
fantasirika oeh öppna för allehanda
pLöteltga infalL. 0fta når de 1ångt
aed det.

4



Svensk Jazzhlgtorta VoL. 1 - 7ffi
Blkskonserters skiYmärke Caprlce har
al-ltsedan starten ägnat ett statltgva-
rande intresse åt Jazlmugtken. Den år-
Ltgen återkonma:nde tUazz 1 Sveriget' -
som i år komaer att göras av Claes
Jaassoas grqpp §oultratn - är ett
exenpel. De här föreliggancle voJ-y-
mernar tre ytterst fullnatacle dubbel-
L? ned t111hörande textböcker, är ett
ennat.

Materlalet är sanmanstäIIt av Beaet
syqulst och Jan 8116r. Det onspänner&
en-iTEyna ai@g-F?5 år. Första
tnspelnlngen är gjord tldlgt 1917 av
Boetonvalsens konung Theodor .Plnetl
stata spåret, 1 vol. 5r är en radlo-
inspel-nlng netl [mO Etilphers orkeeter,
son ursprungltgen gtck ut t etern
tredJetlag JuI 1959. Sanmanla6t flnns
här nästa,n ser tlnmars musik. ..
Det tliskograflska arbetet är otrollgt
1 sl.n skarpslnnlga noggrannhet och
de nedfölJantle textböckerra ger rlk
nusik- oeh kulturhtetorlsk balgrundl
t111 de oltka stllepok€rnao

Det är bara att häpna; inpoaef,&ae
taeka oeh ta enot. För första gången
får vi en 1ätti13.gäng1tg möj1"lghet
att ta oss fraa tllL och verkLtgen
förstå våra rötter. Det är aaturltgt-
vts ovärtlerllgt!

I§yqulst-Bruer har inte n6Jt slg ned
att presentera cte bästa bl.tarna fråa
den syenska Jazzens barndom och före-
ta blonstringstl-d. De har ookså taglt
ned mycket natertal,, gom vlsar hur
svårarbetad och konmerslallserad
bransehen Yar - etå son nu. Yl får
föIJa, hur iazzsollsterna kämpar st§
frau ur en smet av polka- vals- och
marsehrytner, son en fjäri1 ur sin
puppar on l"tknelsen tillåte... Det är
en lång väg från Ptnet ttlL tlet
förets iupronlseraele gvenska jaEago-
lst: Det är Harrly lledlnoff , §,on ti1L-
§ra.Elrsans neel Helge ltnilbergs Cryetal-
Band bIåser Charlle Green-lilrnande
trornbone 1 en l-åt, som heter rrHerB

?he Hottegt Man In Townrt. Och det
var han nog - eolot l-åter fräscht,
fortfarande. Året nar 1926.

-Skivsreal?en

SYENSKA JÅZZEI{§ RöTTEB

Året efter dyker tnrmpetaren Ragge
Läth upp, både med Helge Llndberg oeh
mecl Dlek de Pauw. 1929 laneerar
I,indberg trumpetaren Göata rrChtckearl
Törnblacl oeh Georg Enders presenterar
en förträffl-lg saxofonlst: Tony Meson.
ilaeon finns mecl I $venska Paramount-
orkestern också, tiJ-lsanmans med Gösta
trsmygetrt Redllg på tmmpet oeb violi-
nteten FoLke rGökenn Andersson.
Och 1950 framträder H&kan von Eiehwald
necl sln Faos-orkester: En förbluffande
vältrinmad, rent av hårdsvängaade orge-
nleatlon, med perfekt ensenblespel
och ftna sol-lster. Där återfinng åter-
lgen Tony Mason, ltkson violinisten
leopold Reeker oeh - I ett fantastlskt
nunmerr frRhythmE fräa 1972 - en av
mLna gpeciella favortter: saxofontsten
011e rrBeJsann HenrXcson.

Vl får allteå hela ttdsbilden: De tön-
tlga sch3-agermelocllerna, ile emörlga
vokaLtsterna ete. - plus all clea flna
nuelkea, som ändå levde oeh växte stg
stark. .llnte utan stolthet konsta'terar
msnr att vl l-åg väl framme, och ganska
ttdlgt clessutom.

Franenot mitten av J0-ta1-et, d.v. B

l" vol-.2, börJar det dyka upp natan som
NtLs nEanjo-LaB§€n Iårsor gitarrl
Thore Jederby bas, Gösta Törner tnrnpet.
Och ilå är tlet bäddat för swing-grup-
perfler den nusihea son sklvmärket
§onora tog slg er oeh omhuldade,

Yad gou tydllgen tog 1ängst tidr var
Jazzplanots utveckli-ng. De här lJutt-
apåren kryller av planovj.rtuoserr Eom

oftast tar hände:ta a1ltför fu11a.
Först mect §t1g Holnr eom vt får höra
fiir färsta gången 1915t ned CharLes
Reillancls orl<estcr, introduceras en
urodern, Tedd.y Wllsonlnspirerad upp-
fattnlng. Och tlen riktlgt fina plano-
jaznen (Stte HoLn hade en de1 rytnlska
brlgter) 1åter vänta på slg t111
193'l odn 1919, I båda fallan rör det
e1g ttå om prtvatlnspelacle lacksklvor,
v11ket kaneke är symptomatlskt...
Jag syftar på al-Lae vår Thore §lanerudt
son gör en l-äcker ,'Shtneil ttllEanuanE
ned Sven §tlberg | 22/6 -]?. Ien ttI}-
kon t B-R-A Studto på l.Nygatani och
tlär befann si.g också Å1lan Johangaonr
helt golo den 19/10 -39, då han opelade
ln en etsande cijup version av rrl
Surrender Dearrl .

Här
detl

5
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T{AR FAN BLIR GAII{MAL E]-IET TILLGIVEN §EKRETERÄRE FYLLER...
-----:-i

Samling vid Vallentuna st,ation, kommunens stolthet och allt
i a11o. Ordförande, vice ordförande, ext,ra kassör {ordinarj.e
har flytt ti11 Australj-en) r valberedning, revisor, suppleanter,
caf6-entrepenör och aIla övrlga. Bilkortege till Norra Avenyen
dvs. Teknikvägen. 23 grader ka1It. Knarrande skor, prassel av
papper och bakplåtsfolie. frotsande kölden och med fara för llv
och läpp tog kväIlens jourhavande kornettlst ton och samfäIL19-
heten utbrast i I Yes, let hlm live t ( det meddelades senare
frånDanderydssjukhusattkornettistens1äpparförmod1igen
kommer att klara sig men att tillståndet för kornetten var kri-
riskt).
Störd av oväsendet i trapphuset öppnades dörren av kväI1ens
clown ( sakligare benämning torde vara 'festföremålet' eller
jubilaren. ) (översättarens anm. ). Ej iklädd jeans och svart
skjorta, ej heller brunsvart postväska men med ett saligt leende
togs vi emot. Vem som knutit slipsen lyckades vi inte ta reda på
men många spekuJ-ationer fanns.

De flesta önskar slg väI käpp med si.lverkrycka eller snusdosa i
silver vid uppnådda 50 men så icke vår jubilar. Högst,a önskan
var istäl1et EN STOR SEG RÅTTA omgiven av ett lager DJUNGEwRÅL!!t

Utmaningar är ju til1 för att antas vilket ordförande och kassör
gjorde. Frenetiskt forskningsarbete uppstartades för några månader
sedan. Pajdeg formades som 'seg råttar och avgöts (av kassören)
men avnjöts av andra (ordförandes familj starkt misstänkt). I
formen tillverkades därefter med mycken möda och stort besvär
en delikat röd och seg råtta. Om råttan är konsumerad ännu vet
vi ej men Danderyds sjukhus avd. magpumpning är varskodd.

Jazz skall ju som bekant utövas j. mörka , trånga och rökiga
Iokaler. Så också femtioårskalas, Vänner och bekanta trängd.es
med barn, Ieksaker, undulater, marsvJ.n, janomedlemmarrgrainar,
ännu fler barn samt mitt, uppe i alltlhop, fortfarande med ett
saligt leende, Janos ständige sekreterare.

En femtioårsdag utan jam är ingen femtioårsdag ( axiom 12 ).
För ändamålet hade Ekebygård,en (stora salen ) hyrts. Iklädd
nya jeans och polarparkas och med tvillingvagnen belamrad av
bas, förstärkare och band,spelare drog jubilaren åstad tillsammans
med ett koppel av musikanter och spisare. Redan efter en Iåt
var dansen igång (fd jubilar får anses ansvarig). Frampå natt-
kröken avslutades jammet med rThe Days of Wine and Roses' som
väl också kan tjänå som en vägledninä tör ffisättningen. ..
LvcÅ,a tilt! I !
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f:cia*

är namnet på tre tlubbel-T'Pe soa anraäla

i dtctta nuauaers Sklvspalt' I[et ttet är
oekeå nannet på cten förstal storo
boken ou Jazzen 1 Svertge. I'örfattare
är Ertk KJellbergl cloeent t musikve-
tenskap, iöreståaclare för Jazzforsk-
alngsl ns tltute t, J azzbla-torolärare
vtd Stoekholns I'rtuslkhögBkola n'n'
Fönrton ea genougång av svenek Jazz
från begYnnelsen och fram ttlI 7O-

ialat gär uoten ett stort blLct- oeh

näinatärrar, btbLiograft, ötskografl
och ett ytterst gedtget oeh omfattandlc
reglster.

lntresserade köpare kan skaffa slg
rtetta standarelverk på mycket fönnån-
1lga vi1lkor genon att kontakta
raf vretancler o8/ 789 ,2 86 '

*

Danderyd-TäbY Särraclio 98'5 ffiz
har en de1 hörvärde tnslagl särekllt
il& Studlo Futur:um, varJe }ördlag k1'14-
i6.oO, med e:a 50 mtnuter Jalznyhctcr
t varie e§ndalag. T'yssnal oeh ou «lu

dessuion vllL bldlre tllL programot:
iontefta Gun1l1a Granstr$a, vår egen
få"r"aforeilakt6r. Gun111a har nytt
telefonnumner sedaJt deeenberl nä'aIt*
geD! oS/ ,, 15 61. På dagtttl är hon
ättaet på Frttzee t TäbY Ce telefon
o8/ 75e oo 25 

*

JAZZ AT,IBA§§ADORS

tr&ter höra slg Pä Ganltagen den 8,/2
(oom ar en 1örtlagkväI-I)'

NVåFSREV!:tr " oAx IGEU:

påeår för f,ull-t på TlbbLe lleater'
Dot är föreställ"ningar 3-öröagar och
eöntlagar t.o.o elen 19/1 , levyorkes-
tern letls aq Hans KJaetby.

,ftliett"r fås hos IVK, Muaikpunkten'
§uruitbiblloteket, KyrkbynE tobake-
handel"e eamt, oa clet vtl1- stgl t
tlbble Seaters kags&.

L

THORE ShIåI.IERUD I, KAFE_ ATTUNDA

SÅ flek vt då tllL stst chansen att

+

sltta ner och 1-Yasna i l-ugn oeh ro
på Thore Swanertrd. I{an gästacte Kafd
Attunda cleu 16/11 , med en trto som

föruton horom sJäLv bestod av Claes
I,lnitroth bas ocb Ettete Bäckman tntnmor'

Thore ftck naturltgtvlg lov att spela
sln egen frSödermalmn (tlen ar meet på
hans iP, f6rreeten). Blantl mycket
annat vlsade han oekså, hur han - med

ea llndansåre§ preolslon - speLar
Thore Ehrltngs §Månskenspromenadrr,

ELlintons nÅ-Tralnrr oeh Jinmy MelTughs
rBxaetLy l,lke Yourr - santl€llgt...

Ittel1an Iåtarna berättatte Thore anek-
doter ur sttt rtka 11v. 0rilen och
nustkea vävdes semna:1 ttll- ett port-
rätt av en fuI1ödtg iconstnär med en
dJupr genonrefl-ekteract fil-osofl.

Detta var en av höjclpunkternal en aY

tle bäata konserter vt kunnat bJutta på'
Ett uöte med en mästare.

+
LJUDSTUDI0 : L"IUDUIEILDT'IING

En ung nanl som heter Åadlers l{ultberg
och bor på Flygk&rovägen ]. har
planer p& att starta en t TäbY cent-
raLt beLägen 1-Judstudto rnedl fir1"l"-
stäncttg utnretntng för inspelnlng
av körer, nuetkgruPPerr teater,
lJudläggnlng av btldspel oeh vlcleo
n!.il. Anilers är lJudlteknlirer ttll-
yrket och har rest son lJudtekntker
med ol1ka arttstar t fol"kparkerna.
Ean tänker s1g, att LJuttstudton
även skuJ.3-e fungera son utblld-
nlngacentnrn för kurger På både
enatör- oeh proffEntnå.

För att sondera lntreEset för tlet
här BroJektetr 8ör lTuvtrclbtbl(ote*
kets muelkkonsulent en enkätBneler*
eöknlng hlandt kounmuaenu föreatngar.
Vår fråga tLLL l-äsarna är därför:
Är nt tntreseeratle? Hör av er t
så falll ånvänil JAl$Ct-telefonen -,

el1er annan kontaktkanaL on nl
föroctrar det I så kan vt setlan ge

nuslkkongulenteu en vtnk ou

7 oplnlonelåget i den här fråganl



BARVTON.SAX

ItXr åv närket Yanaha, sä1Js för
11.rao:- claes Iduan 08/756 91 62 (h)
756 92 55 (.)

Iute ska dlet väL b1l sänre iin det
förral eoro 1 sla tur inte var så
tLla ilct heI}er.. Vi ftck Ju
Arnetrongstlpendlun t.ex oeh clet
sttnul.erar sätort ttlL nya frlgka
tag. Yl aes!

BULOHS §TORBAND

lnletler våreäsongea ned siktet lnetällt
b1.a pä Jazzfesten clen 16/3. tatresse-
nade utövare av modern storbandennsik
kan rJ.nga naestro Irars Biilow 1 clcnneg
boetad A762/ 106 86. Hang 0n Folkrt

JANO HAR EGEN TELEFOH

det vtll vi gärna påninna särekil-t
on. För närvarande står aX»paraten
heuna hos sekr. Bo l[ere1luc och itct
är dlt nan rlngcr för aL1 sLage
lnfo och koatakt, boknlnga! orsr.v
IVI htttar JII{Ols eget tclcfonnuunatr
I katalogen (b|ds undcr 0B- esb
o?52-rubrlkerna),, s1,å,. alftså upp
JaazklubU lyordoit. S1å ilärenot tnto
upp nåunet Bo l{erE1lns, för åå
komrner ni bara ttlL en apparat i
sekreterarens tamburr ungefär 115
kvadratmeter från aLla hane papper
och pennor. Använd i etäI1et JÅfO-
mumret, son är: 0'162/ ?06 69.

EN BOKNINGSKOIfl,IITTä

har vl skaffat oes på sistone. Sarsnan-
kal-rande nedlen är vår rnåagårtge
sekreterare, Bo ilereLtus, övrlga letla-
nöter är CarI Zachrtsson oeh Etkael
Rlonnd.
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Friarti.rr rru_ru;d
är Lnte längre nlttiblarll stg. Ett
brustet blodkärI äuilade hans Joriltcka
11r.
Martin Tj.tlluncl var ett erfaret proffe.
Blanrl hans merlter fanns raångårlga
eagagemang hos bL.a Gögta lfönnes och
§eynour ÖsterryaLl. I Nordoet käncle vt
honon son tenorlst I Putte Flodqvlets
Pocket Rand och son saxledare i
ve terano, rke a te rn S to rbanri t te::na.
Hang sttl var tlcllöst klassts:E -
en stil som inte åldratles. Han
hade swtng, auktorltetl dJup nuslka-
lltet. Det var alltldt insplrerantte att
höra honom. Han brukatle yltallsere
sln onglvnlng, och han passade ln
oekså 1 noderna och bebopinfluerarte
sammanhang.

Martin Tldl"und var en fln uuslker och
vännerna tntygar att han var ea god
ka.urat. llan 1ännnn.r ett stort tonruu
efter s1g. Yi konmer att nlnnae
honon 1änge och nerl taekssntret.

I
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. 
trrets sedvanllga laszfeat, den åttonde I ordntngea, äger rum sö'ailagen
den 1 5/l i Tlbble Teater.

Berättigatle att deLta är gmpnere som är anslutna t111 Jazzklubb Nordogt.
Entlast reseersättni.ng utgår. YarJe grupp får en halvtinme på elg för sltt
framträclande. fitlen lnkl-uderar förfi-yttntng tn på oeh ut från scenea.
Ired no::uraL-1ånga nunrrrer betytler det utrynne för fyra el-l-er fem låtar
med presentation av låt-titLarna. Effektlv epeltlil är e:a 22 ntnuter.

Festen börjar vicl 12.O0-tlden oeh bör vara evslutad omkrlng kl. 20.00.
Det betyder, att vl kan beretla plats för 15 el1er 16 grupper, beroende
på ou vl tar paus nltt på dagen eLl-er e j.

J azzfesien är förenlngeus årLtga stora propagandlananlfeetatloa. Avslkten
äratte1åettkraftigta1"egförJaazeasonnug1kfonnoehattgeett
aktreellt tvärsnttt sy lrordost-Jazzen. De deltaganile gruppe4aa förväntas
h.jälpa till meit krlagarbetet, affisehertng o.dy1. Vl orclnar två stycken
arbetsmöten inför Festea, den 3/2 kl . 19.00 oeb den 5/, kl. 19.00.
3åda mötena håL1s i sanmanträdeertrnmet p0 p1an, i Btblloteketf Täby Cr
och samtllga deltagande grupper ska sända folk tllL mötena.
Hltttlls har vt fått ia anrnäLnlngar från ungefär så många grupper, sola
vi kunnat bereda plats för. Orn antaLet annälningar b11r al-ltför stortr
bltr vi glvetvis nödsekade.att vä1Ja bort en e1Ier fl-era grupper. Vår
nålsättning är ett onväxlande progrryn, med aIla stilar och al-la generatto-
ner väI representeraile - en välavvägd bl-andnlng av föreningens veteraner
och intressanta nykomLlnger.

Senaste annälningsdag är ö,en 26/1. ÅnmälnJngar kan sklckas t1L1 vär
ordförande,Keret1nr{aI1ermaB'Tingevägg17t18'4o?äby,e11erav1än-
nas på Täby Jezzk,aff eöndag d,ea 19/1 eller dea 26/1.

ll*.. r. or,.!. e tc.taitttl'lr*.ä*t*Iai+i.i.+r}tlr{i*f,af "1tiil*rlaplt64rrtrilmf?ilqrt}r'r§ ail*. rr..1,...a a. a.....!#*ti.... o....
Anmäl an t å I 1 Tä.bt.r -r,arzrz fcl-sr-t'! 986
Gsnpponr f$em:
@g: Tffi-gruppen spelat på något av våre kafder ny11gen, ogh,/eIler
aeftägtd I ttdlgare Jazzfeot, oeh glttntngen är oföräaclrail seilan dess,
kan nt få sltppa fy11a t denna upp8lft)

Eontaktperson(er) oeh telefon:

llort beskrlvnf@.

0u gnrppea har särekllt/särskiLdt a önskemåI om rld vtlFet/vt1kq_k1oc
åelr v111 s,pelar ange SetAa:

I B S _I Delt?gancte gmpp ska Iänma en denotejp (rretst t 2 ex) och ett
bLatl (ung. Å4) metl uppäifter om gluppen, dess mecllemmar och dess nuElk.
Tl behilver (letta materlaLr deLs för att ge våra konferencterer arbets-
natertalr dels för brtrk t våra Närraclloallndnlngar.
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