
Pqpulär Information från Jazzklubb l\hrdost
iiurnller 2. Argång 4. Februari t!S2

STORA JPEZFE ?
l

16.30 Paus

I?.00 S-torbanditerna

I?.30 th Ia Bas

18.00 Goose Bobs

I8.30 Janos Frestelse

19.00 Ib Christensen duo

19.30 Criss Cross

20.00 01d Timers

20 .30 Rese:srtid

Denna spelordni'ng är nu fastlagd och godkänd av
Janos StyIelse. Det krävs mvcket stgr&rlLäL-
för att ii skall göra nåermogrammet.
0m någon av berörda orkestrar har dessa starka skä1,
kontaIta sn.arast Bo NereIiu.s, tel . O?62/L2267.

0vriot

Konferencier på årets iazzfest blir bl.a Tore Suanerud'
För att han skali få veta lite om orkestrarna i Pörväg
är vi tackasamma \för kassetter med ttstilprovrr från samt-
liga orkestrar. Ii möjiigaste mån kommer ni sedan att få
tillbaka dessa.
Tag med dessa kassetter till första plangri!ggmö!e!r._eller
poåt. dem till Jan Äbergl Vikingavägen 53, 183 43 TABY.

DEI[*..,a §PEtORDNR[qEil I
lq MARS kloct«eH
12.30 Krazy Kats

13.00 Gribbans Hot Five

13.30 Glazz

I4. 00 lYlalacoda

14.30 Cqazy Rhythm

15.00 Convention

15.30 Broun Korean Shoes

16.00 Jazz Friends
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Ufzz FRIEil»$il,ms
a barytonsaxofonister av skilda
version av 50- och 60-talets

r med sin succågruPp från förra
k
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Peter Gu111ns GrUPJ
ieter Gullin bs, John Högrnaa
Ove I,undtn P, Erlk Westin b,
Torelli dr.
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- an au veterangrupperna inom
ngBn en oerhört intressant
trombonist som skrivit svensk

Jazz Frlends ned Ge-org Vernoq
Georg Vernon tb, I{ans Marschall bs,
Christer Frös§6n p, lars Gottfriedz b1
larg l{olgersson dr.

UD,

Blrger

Zlh ERUNG RpBINE Kv^.*?

EH LABA§JAZEBAMP
Kvä11en inleds med ErIing:Ribbings fina 9rupp, som

egentligen är 4/6 av Sveriges Jazzband. [Ylen i den här
v6rsionen spelas lite modernare iazzt mainstream med

inslag av sr,ling.
Däröf[er kommei Eh Ia Bas - presentation är väI närmast
oUånörfig. En annan veteranglupp inom Jano aom genom åren
har utveåklats tiII ett av våra aIIra bästa trad-band.

Erling Rlbblngs Kvartetl -..- _Efling Rlbblng tsl Jarr SJob']om P,
Bengt llansson b, Pe1le Höbinger dr'

Eh 1a-bas Jazz Band.
@ar1 Hyberg tbr
Sören Rasmuseen o1, Bertil lundqulst
bJo, Ingvar lund.feldt b, Ivar I{ennborg
dr.

KROKODIL
HA§EHENT §WIIqER§

Krokodil - det namnet har du kanske sett i spalterna nyligen
;å-Jil spelade Bn stor ro11 i kabareten på Cafå Surbrunn.
flrkestern har ett ovanligt starkt kvinnliqt instag - vilket

w
vi på cafået häIsar med glädje.
Vad gäller andra halvan av kväIlen vill vi säga: välkomna
tiII6aka, Basementi ffter ett långt-uppehåIl är ytterligare
;;-;;-0"-rrgamlarr Jano-orkestrarna tillbaka. fiusiken är
;; Äårrig i.^zzblandning - allt lika svängi9t"

Niklae Forsdn f1-h, Per-Ove Glaad.h es
Sven Widerberg a§1 ?er 3orne11 ts
Jan Pontdus bs, Christer Bull-
Simonsen p, Johan Ekelund b, ?er
liljehöök dr.

Iirokodil
Monica Bring ts, Irene Andersson P

Gunnel Dahlberg b1 Hans Gerdemo perc.
plus ännu ej fastställd dr.
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Pygn6 Jazz Barrd och Gribbans Hot Five
iriärptes åt att putsa -publikrekordet
på värr*"tuna. Je'zzkaf6 den 22/1' Gribban
iar rned på gamla rekordett 52 betalande'
Nu rök dän noteringen med besked: 84

betalanite hade hittat vägen tt1-l Ekeby-
gården. Bland besökanxa märktes Runa

Brar och Svenne, NorrtälJetidnlngen
oeh Yallentunas kvarterspolis' Den sist-
nämnde var så nöjd med vad han fiek
ievittna, att han uttryckte en förhoppning
att få vara i tjänst även när nästa
ia.zzkaf6 hå1ls i Ekebygården' Det b1lr
den 26/2.

§uccE nin PAN lRlo ?E Bo@§9 J{tuffitru

frREI§ilÖIET JAzzFESTEN
För att Jazzfesten ska b1i d-en sto::i; fram-
§årg aur. förtjånar att blil ä:: d.e'i; vihrigt
att vi alla tar ett e.';tra +,a9. AlIa lrraf-
ter behövs. Yåra arbetsnöten r-ir av 4',icke-i,
stor betyd-el-se för att sanla Erurrperila
inför uppgiften.

Det första arbetsmötet hålls den i.Li
81. 14.00 1 Sammanträdesrummet, som
11gger mitt emot Hörsalen i Täby lluvud-
bibliotek. Då går vi igenom spelordningen
gör upp om propagandaspelningar, ljudrep.
och andra praktiska detaljer. OBS! Det
är viktigt att ni förbereder er genom
att prata med er grupp! .!-Aieda.-på-huX
många
§is ati säf-ia. Fråga om någon vi1} ställa
upp även med annat arbete r bakom scenen
t.€x. Ni bör oekså ta med er en kasqtt
med prov på er gruPps muslk: En eller
två 1åtar ur den aktuella repertoaren.
Detta har stor betydelse för våra konfe-
reneierer, som har svårt att gör:r sitt
jobb, om de i.ate i förväg kan skaffp sig
en uppfattning om de grupper de ska pre-
sentera.

Det andra arbetsnöte-E äger rum den 7 /7

tt. -14.00, också i Sammanträdesrummet'

i att vi
annat arbe-
ut festen

Kabardshowen på Caf6 §urbm.nn fortsätter
varJe torsdag, fredag och lördag t.o.m
d.en 6h. Kommer mycket publik kan det
€yc b1i 1ängre. Ien 7h nArs gruppen på
läby Jazzkafdr.

nElf aet nötet har vi tryckt t&pp bil-
jetter. programblad och affischerr så
att ni kan ta med er hem och börJa er
del av förköpsförsäljningen och PR-arbe-
tet där ni bor och jobbar. lrii får era
definitiva tider ti11 ljudrepet aen 11/1
och all annan information ni behöver.

Kom ihåg att vår stYrka ligger
är mångae som kan göra ?R och
te på basplanet, för att föra
oeh förankra den brett!

O -t

pan rrio,som "golvade" Borlängepubliken med sin musik med so-talsrötter. Fr. v. Hans Hallgren elbas,
(Foto: Gunnar Holmbergl

Staffan Hallgren flölt och Anders Rinnan gitarr

qJ dec -8t



DEr rcH ErT B3gty...

'")
4.,

;'i',,'
-ts,

I

I

I

ltt

l\\\

;*xx ,t

ffifå
ffi'ig:*l-,.f*

,!!1,;:::;,r raaaen.
solrra oa*oi

+: ;-,rT.j,;t 
k*{+ ;n Sit unJ

Yiåx å:* åkfåo,'"' å""; §äffiq

Z #rthur,
O-steruq

wuq )



NU ulsre vl BE Dt ca

enI
lqFM!_ .l,.1r{D(D(.ee-\yl _qgRtw? HtAt^P i rilr pi_Ja,ro t

OO§t lY rr , i "-- ;)ii",llf:,._,, attlGt(§ NUUII€2 r I rEr,i,:r,v tI
I
I
I

)e-t, ;år åi; en b.el del r'ol-k uil-l
scenelrl:ete ocl övri$ op;i.r,nila !ion
u"ncier Tazzfest,en. Yi benöver
alltså 1i;ä1p s;iväL 1örcLr6' uen i3/3
soi;r ;in.1ag aen lQf 3. Är ctu uereod.
a.t-t stiiila ulrp ocri ir..ltilpii i;ilI?

Skriv ciå d-itb nann på kupongen
håir bred.vid. och skicka in den
ti]l oss.
trX-ler ring Bo Nerelius, 

o 
tel .,

0762/ ?4S 98 et-ter Jan Åberg
0762/ j-22 67.
Dtr kan också länna in den i
kassi:,n pä jazzcaf6et.
Senast 26/L .rLLt vi ha d.in
anmd.lan,

ll
I Jat jag är berecld" att hjä1pa' t:-1r I
I pä Jazzfesten och jag konner a'ven

I på arbetsraötena I
I rrnmn . .............. . o... a
I 

I'lafi]n ...............a"o'

t Postad.ress .,r........'.'.'.'r" 
II relefonnunner. 
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föBE
Två orkestrar r Fosrilerna och Berth
Vingharamars Kvartett (laaa med. Berth på
trlrunor) har red.an betatt sj-n med.lems-
av5ift för sarntli8a orkestermed-l-emmar.
Alla på en gång ,l llotera även att många
av orkestermed.lenmarna bor långäfrån
Täby. 0m alla orkestrar gjord-e så, skulle
allting vara ännu }ättarel

orgau för Jazzklubb §ord.ost
Red.. och layoutr Jan Åberg
Roö. aekr. rU]Ia-Britt C\rolir
Ådressr PI-JA§O

o/o Åuerg
Yihingaviigan 53
r8l5: Msr

Iblr 0752 /tzz67 (Uen)
o8/+'+ 93 40 (art)
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