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Ed.d.ie Bruhner trp, Gunna'r Borglid'
Pelle La.rsson p, Kjell Söd'err1 vist

Leif Håkansson d-r.

tb, Ånd.ers IIässIer o1;
bjon Pelle Karlsson b,
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Bibliotekets kafeteria Täby C

söndagar kl 18.OO - 21.OO

Programsvar: Carl Zachrisson 08/758 ?8 35
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Ga.tre SLompers A.
E«ldie Elrr"rltrrer

JAZZKAFEET TILLFäLLIGT
FLYTTAT TILL

BIBLIOTEKETS HöRSAL

EHTRE 40:-

,XJildrt Bill Dsviaon cor, Edtlie Bruhner tp
Gunrnr Berlid tb. Änders Häeslcr c1, Pclle
Lcrsson p, KJeII Söderqvist bjo, Pellc
Karlsgon b, Lcif Håkansson dr.

iirr nA,ngr g§,ngcr har nl sett npnnct på dcn
här över 8O-årige Jrzzlcgcnrlen dcn gcnlstc
tiden? I{r.n har ju besökt Svcrlgc förr, sc-
nest för etl per år scde,n, oeh TV her
vlset upptcgnlngar ned hononr såpaes ny-
ligen eon I febnrerl i år. Till och nod.
vårr lokrltidninger hrr nännt hnns nann
på sistone (fat vcrr ned. ett "d" för
myckei i efternemnet),

[Wild'r Bill Devlson her verit ned on prek-
tiekt taget heln jezzhistorlcn. Hen sklv-
debutcnde 1)2.!, vu feet knutcn till
dcn stilbildrnde Jezzgrtrppen frän Austtn
High School i Chicego, kon tIIl Ncr York
på )Otelet och her de eantstc åron hrft
sin frete odreas i Köpcnhrun. Hrn formr-
da sin spelstil eftcr Louis Arnetrong
och "Bix" Beidcrbcckc - hens spel hrr
genon cllr åren präg1ets av frän atteok
och stark blueskänale. Hcrroniskr subti-
l-ltetcr'her cldrig vcrit hens grcJ, ncn
han är likefullt en &v de rakeste och
effekttveetc inenrnentelieterne i sin
åtil. Och hen ä.r närkIlgt välbevaradl
åldred i hälee och värdlghet.

Vi är sJälvfal"Let bå,ilc glrda och stolte
att kunna presentera denne märklige
trsditlonsbärare på vår henrneecen. Ett
problen kan det kanske v&ra, ett vi bare
her 11) bilJetter rtt crbjuda. Mcn dct
går att förköpr, t.ex den 6/4 på.Täby
Jaszke.fä,

ä fJ,r 4
EII. rcmilt€rrrä

ElixieI-and Ela.nd

Sor-rI -l-ra.in
ned

CIa.es Ja.nst(rr.r
Blorna^ne: Tomy Ekenstå.hl tpl Hans
Pettcrseon tb, Runc PettcIBBoD aB1
Lare Thorell p, Sven Eric Blon bjo,
3jörn Ålmbcrg tu, Rci Tid.eströn drl
Vcndele Mtiller voc.
Soul Trainr Gustavo Bergalli tp, Tomay
Kovcrhult ts, §taffan Abclccn p, Clees
Äsk1öf g, Hcns Lergson b, Eenrik Warte1
d.r, Cleee Jeneson voc,

0n Blonu,ne kan vi nä"nnc, att bendct är
still gcing - för da6en her uur en tnrn-
sle6rrvikuio, eon ju är känd för store
färdl6hctcr inon stilen.

0n Soul Trcin är väI ke,nske inte heller
eå mycket att tlllägge. Gruppcn hållcr
för närvrrende på ncd en turnå och kon-
ett verr i stort satt klar ncd inspel-
ningcn cv årats "Jazz i Svarige"-p1etta,
när det är dcgs för Tåibykonserten. Anners
kan uan höre herr Janeson på nikrospår
ncd. Gug6c Hcdreniue Big Blucs Band också.
USA-lanscrin6 är även ektuell.
+I+++++++++++++l ++++++++

27.f 4
l-ez f t- OuL !

lvfr - l\lr.rf-sarn Combo
Lct It Out: 01r Sjönneby tp, Mets Nilsson
ts, ilIetts Noruen p, Christcr TuI} g,
Drn ArvefJord b, Rcinls Petravls Zerins
d.r.

l{r. N: Jonas Knutsson s, Johen Söcterqvist
p, illex Schulz g, Christien Spering b,
vckent dr.

Dandcrydsgruppcn Let It OutI hörde till
de nest positlva aya inslegen vid årets
Jazzfast. Vi hcr därför pessct pä att
foge in dem rcden i vårene kefåprogra,n.
lO-telsbop ned bud.skepsprägel och 4yckct
tryck är ved soa gäller. Ungc intrcseente
solistcr finne ockeå, och en d.cl originel-
natcrirl.
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Eerrsr Söd.crqvist och Speri-ng hörd.c vl
scnret.på Jezzkrfåct I janueri. Herr
Nutson/Knutsgon her vi ockeå hört, till-
s&ryens ned Söderqvist-Spering I ern grrrpp
eon kr,llrdes Wekr^L8 och gästedc osa på
höstcn 1984. Modern, ung jc,zz, eget
ncterirl ev bI.e Johen Södcrqvist.

Och tlärncd tcck för tlen här eäsongenl
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FöRKöP TILL 'WILD' BILL!

Vi lrourer yr rtt hr levende lcgcndcnrrl{ildrr Blli Drvison på v&rt Jtäzkefå den
11/4, Yi räkner lctt ätort publtkintrcssc
och entclct bilJetter är begränsed till
drygt 100. Därför eälJcr vi bilJcttcr
i förväg på Täby Jezzkef6 dcn 6fA,
Prlset är 1ågt: 4Ot- fattjett. peam pål

*tt

TILI ER

son brukar gå p0 Täby Jazzkefå, vct ni
rtt ni är cn oöverträffet brr publik?
Dct kcn kenskc verr värt att sägr dct
nÅgon gÄng cnclluåt. Jszzlusiker rv
r1le katc6;orier telrr väI oa cr. Ni har
nrrn ou er rtt vert ovanllgt uppnärks."trt,
och initleredc. AlIe tycker det är eti-
uulera.ndc ctt epele på Täby Jczzkefå och
d.et bcror neturligtvls på cr, publikcn.
Teck skr ni hal åf

Eil PR-ÄNSVÅRIG

hcr vi låi.nee eftcrlyst. Nu .ser dct fek-
tiskt ut som on vi skulLe ha hittet
en ocksär Lers Ei[borg heter hen, född
i Oöteborg -- nunera bosatt i förvis-
ningsonrådct Storetockholn. När hrn
inte syssler ned jrzznusik rceer hen
nrnt Jordcn och sä1jcr ecpentorfilter
för en bcrönd firnr.
Lars Hillborg her knutits till styrel-
scn och hnn gjordc cn rivstrrt'i sitt
JA!{O-*rbatc gcnon ett plncarr Jezzfee-
tcn 1 nedj.&. Som ni kenske närktc gjorde
han detta såväI skickligt som effektivt;
Så det vtr i verje fall lnte där det
eventuellt brcst... Han är ett riktigt
energiknippc, den gode västsvenekcn, och
vi ske verkl.igen förgöke ta väl hand. on
honon. Ean är välkonent å&

JAI\I() belrörrer
r(a.ffrIil--=

CerI Zcchriscon her Ju red dcn ären
sk6tt or kefåscrvcringcn på Täby Jrlzz-
kefå rUtsadsn startcn på-höetcir 1979.Crrl kä.rnor nu, ett hen hcr 6jort si.n,insrts på dcn postcn, och vi-åcr osrtlärför 1vr16t or eftcr cn cfterträd.r_
rG. Dcn, aol kämcr slg kaIIed, krn
kontekte osa. 0l nå6on känrcr slg kcl_Ird, rcn her frägor or vad uppgiftcnI detelJ ,inncbär, ke,n vändc äiä tfffccrl, OB/ l>a 7s ,5. åT

SLOGANTäVLING !

Vi skulle behöva en bra slogan!
En kort, ärtig nening, sof, vi
kunde trycka på T-trö.jor o dyl.
Förslag kan skickas till PI-
JANO eller lännas in pä Jazz-
kafået. Sista inlänningsdag den
2?/4. Första pris: presentkort
på NK:s skivavdelning, värt 2
LP-sk i vor .

JANO-EUBLEUET ÄR X],åRTI

YuJe sJä,lvrktandc jezzförenirg har e3ot
cnblen, och nu her ockeå JANO cttl §å
hlrr ser dct utr

,ffimt Jrzzklubb Nordoste
föreningscublcr

Dcsi6u:
Anders tundar,rk

Dct har tr;it 1it,e tid ett fä frnu cab-
lenct.Vi utlystc en tävlfu6 on bästr
försk6 för näst8n exekt ctt år scd,E.
Undcr nclle^ntidlcn hrr vi grenskct inkoa-
ne förslrg (och rltrt ctt par cgnr),
Vl her lvcn !661ä1It förslr8 frän folk
i rcklrnbrsnschcn. Dct scsrnntlc föreln6ct
blcv rgrcket brc, tyckcr vi. Andcrs
Lundnmk, ge,nr*I ncdlcr och tecknnrc ttll
yrkct her balöncta ncd 6rrtis nedlcng-
skrp undcr ett 0r. Vi her också. tryckt
upp cnblclct i fora av e.k dckrler, soxn

v1 sälJcr för )r -fatyck, 5t.ftvä,

PS. Anders Lundnark har även
gjort de srnå teckningar sotr du
kan se lite här och var i tid-
ningen.
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l:iå har vi då iterigen hä.lsaL förvåren
med den traditionelle Jazzfesten.
iln välblendad Fest, där 1) grupper g.jor-
de väl ifrån sig. l,ite drygt hälften av
dem i trad- och trettiotalsstilar.

I,,iian noterar, att Täby i,'iuusikskolas litor-
banjl nu, efber nåffi
var redo att mota publikeni att swini{
United Iät bättre än någonsin med sin
[/?6frarrede basist Rune iinlund; att
orepeterede men kompetenta Foqr_lli-grle
tände publiken; att Tomqy Lersson fått
ihop ett nytt, trevl igt banrl, lioul Cl.inic;
att Danderydsbaserade Let It Out1 var en
prima överreskning av det d.ynamiska s1a1*
get; att 0lr timers bytt sin trombonist
mot Hans l,larschall p5. baryton - ett mycket
lyckat drag; och, slutligen, att den
må.ngtydiga programrubriken Granrie Finale
visade sig betyda Lars Biilows mångomta-
lade nen sällan hörda storband Male-
branche'. Det sistnänn«l4 orkesternemnet

är hä.mtat ur nantes Di,vina Corrredia och
rimnar på Jarla Banke. Bandet var nog,
tillsamrans med Thore Swaneruds talrika
inhopp vid piano@na och
'lörnqvist-Rikn'ers konstnär1igt fuI1ödige
@ns klimax, Fast son
vanligt var teatern rätt så tom, så dags
på dagen.

lialen var inte speciellt fullsatt cn-
na.ra heller. Vi noterade den lägsta pub -
liksiffran hittil i s: 1)5 betalande.

Men visst var det en trevlig Jezzfest,,
och de medverkande, särskilt ilå de 102
musikerna, gjorde som sagt bra ifrån sig.

Det kan kenske, inför en eventuell
nionde Jezzfest ri.en 15/l I !BJ, vara på
sin plats med en diskussion on upp-
lägcnlnä och principer. Mer om aelta på
&nnan p1 ats i rtetta nuunerl
BN
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VAD GöR VI MED TÄBY JAZZFEST?

Publiksi-ffron på Täby Jezzfest fortsätter
att sjunka med ungefär 10O enheter verje
år. En del nenar, att detta inte är sär-
skilt konstigt eller oroande. I år fanns
ovanligt uånga skäI till en mÄttlig
publiksiffra, dessuton. Ändra hävder, ett
det finns skäI till det avtagande intres-
set - skäl, som vi själva kan och bör
göra något åt. Vår käre vän och konferen-
cier Thore Swanerud hör till den, eron
tydligen har funderat på sakcn. I DN Runt
Stan den 2Af1 sdg,er han så här:

"Publiken her vent sig vicl ctt clet är
un6efär sa,;na pro&ran varje år. De
vill ha omväxling."

Och viset ligger det vä} rqycket i vad
Thore säger. Jazzfesterne går nrlners i
synnerligen väl uppkörda hjulspår. Av
årets 1) grupper var t.ex bere en tredje-
de} helt nya. Och några ev de endra her
varit med - och 1åtit ungefär likcdant
i ge"nske nånga år.

Det ver lite livligere dc förste, åren.
1982, när Thore Swanerud först tog över
konferenciersskapet, hade vi exerpelvis
elitorkestern Storbanditerno (dar Thore
medverkade som gästsolist), Jazz Friends
hade aed sig Georg Vernon, Criss Crose
hcde Ulf Adåker, 'rPupperr Lundmerk hade
ett All Ster Bantl ned Staffan OdenhelL
och Hens Larsson, Christien Spering
spelede på tluo ned Ib Christensen och
vi hade den fullfjädrade gruppen Gooee
Bobs. Det årete publiksiffre var /1!
betalande. Det ver där siffran 1åg de
första åren. Och progrslten vcr väL-
natade. Ni ninns säkert Johan A1enius,
Brown Korean Shoes, ftrktig Fluga ned
lfets Bergströn, F1yge1-Horn ned Hesge
Rolin, Johan Ekelund och Niklas Forsån,
Basenent Swingars, Erling Ribbingo
Kvartett. . .

Det var lite nera energi i förbcradel-
sern& också. Vi hade flera arbetsmöten,
med plats för konstruktiva diskussio-
ner.

En viss vitaliseri"ng och förnyelse
skulle nog v&r& på sin plats, eller vad
tycker du, käre Iäsare? Ska vi ha en
Jazzfest, tiI1 efter de ganla nallarna'l
.Eller ske yi försöke nye grepp? Och I så
feII; Virta? Hör av dig - vi behövcr dlna
id6er och slmpunkterl

Skitrspa. Iter-r

Thore Swenorud: Stardust

I höetas, lngom tiLl Thore Sweneruds be-
jublede frurträdande på Kcf6 Attunda, kom
hans livs förste LP: "More Then you Know".
A1ldeles legom tilI Jezzfesten kon den
nu förel,ig6:ende volynen, med Thore son
huvudperson och sanln uppsättnlng gäster:
Bernt Rosengren, Red Mltche1l, Bosse
Broberg m.fl.

Dcn nångfeldtgt världsberönda,,Mood.yr s
Mood For Love'r är med här - i en version
med Moody son sångare! Och sou pendeng
till den förra vol;rnens Swanerud-originnl
"Södermelm'r finrns här en blues, si.gnäred
Sranemd-Broberg. Den heter ,'I Heve To
Leave". ". nordiekt vemod i b}åe färger"
för att citere Bengt Meline baksidestext.

Jcg är fortfarende nest fästed vid den
förete volynen Det kan bero på tids-
faktorn, att det dröjer inncn mrn her
lysenet sig fram till uusikens store
djup. Och man bör neturligtvis ha båda
albunen - ctt orangefärget, ett grönt -
komplementfärger * en helhet.

Ti1I skivbolaget: Ett stort tackl Och
sluta inte nu, för all del ! Det flnns
qycket mer ett göre. Varför inte en duo-
skiva med Thore och Red Mitchell? Eller
en orkesterskivl, som ken dokunentera
den gemle mästerens färdigheter med

notpennan? Säkert kan raan hitta projekt-
pcngar för sådant1

Jag passade naturligtvis pä att få nina
exempler eignerede ev Thore, när vi
möttes på Ti-bble Teeter. "Musik är liv't
skrev han på "More Than You Knor".
Sent I Och i hane fall är det fråge,n on
1ångt }iv, i skönhetl

BN
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FöRENINGARNAS FESTIVAL

är nannet på ett stort upplagt evene-
m&ng, son komrer att reallseras i
Vallentunas Ishall lörilag och söndag
den 19 - 2O/4. Föreningar ry rl,&r
§1oB koil€r att vien upp sig metl skärmut-
stilllningar och live-franträdanden.

Det konner att finnas en acen också,
och på d.en framträder Lars Btilows nångon-
talade storband. }{alebranche, närmare
bestämt den 2o/4 k1. 1r.1O,

Det är JAN0 och ABF-Nordoet som står för
storbandenusiken. För föreningsdagarna
som helhet svarar föreningarna, nusik-
skolan, kultur- och fritidsnämndenc.

FöRENINGEN JAZZ I öSTERAKER

her haft årsröte. Av protokollet fran-
går, att man valde tio styrelselede-
möter - ev dess& v&r bera tre stycken
onval. Så vi kan kanske vänte nyar friska
teg från grannförenlngen i öster.

Föreningen håller sig med ett Husbend.
Det spelar på föraningsmötena, och verJe
måndag kvä1] repar man i Tråsättrasko-
tan. Då är det fritt fren att komra och
lyssna och även att sitta in ned bendet.

Husbaådet vi1l gärna ha ett nytt, §le.t-
kraftigt nemn. Så om ni her något bre
nennförsl-ag kan ni viruna en LP-skiva
Eenor att skicka in ert förslag tiIl
iezz i Österåker, Box ))6, 184 oO Åkers-
berga.

Kontaktperson för öe teråkersföreningen
är Cunner lYinberg, A764/ 21976.

4a'6s DomrrerLts
l(rra.rtett

med
Ha.rry "St^reet,s"

Ed i sor-r

FöRENINGEN JAZZ I öSTERÄKER
bjuder på härlig jazz i
BERGA TEATER, ÄKERSBERGA
fredagen den 4 april.
Allt detta vet den son läste
förra numret av PI-Jano nog-
grant.

Det nya är att Arne Donnerus
till spelningen tar med slg
inte bara Rune Gustavsson och
Gunnar Svennson utan även
Harry "Sweets' Edison, tp,
känd från bl a Basies och

Ellingtons brass-sektioner.

Inträdet är 30:- och ilan
börjar spela I 9.30.

l*la.rket Sl,reet
Suompers

ned
(=if-tie

spelar på STRöMSBORG (stora
scenen) den 9 na;j

Dessutom kan man höra den
på följande platser:

30/4 Ganlingen, 1O/5 Stampen,
14/6 Trosa marknad och
Stampen, 30/6 Ganlingen
sant 5/9 och 6/9 Jazzhuset
i Göteborg.

STOCKHOLMS UNIVERSITETS
JAZZKLUBB SUJAZZ

her i.ngen progrsrverksrrhct den här
säsongen. Klubbens loke1 vid Odengcten
(näre Stadsbibliotekat och Odenplan)
är nänligen und.er onbyg6ned. Men nan
planerer verkeanhet igen tlII hösten.
Två kontel<tpersoner finns t111 SUJAZZ:
sven Lrnse oa/ 7rB 25 15 (h) 16 25 97 (")
Per ulårtensson 15 5A 45 (tr) 16 15 28 (e)
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ISKERSIIND

hålrer sig som bekant ned egen trad-
jazzfe st, I år äger den run neLlan den
1J och 15/5. Fjärde festivalen blir det
i ved son beskrivs som I'Svcriges Ncw
Or1esns,'. 15 orkestrar av hög kvalitet
utlovas och ytterligare lnfo ges 8v
TR D-JLZZEN, Askersunds konnun, Box 7
696 oO Äskersund. Telefons a5Brf 111 80.

JÅZZRIXDAG
AET-EirTftytt SJR: s kongress mcd AtföI*
jande funktionärskurs, hålls i Bollnäs
den I - 11 maj. JANO komer att repre-
santeras av ordförende Kerstin i{rllermen
och när-rediorösten och styrelseledano-
ten Gunilla Granströn.

T{EXUS

en a.v Maluös två beröndtste Tezzgrupper
består av fyre väImeriterede nuoiker,
som deseutom är de fyre första utbiltledc
Jazzpedagogern& i vårt land. Sedcn ett
stort antcl år enordnar dennc truppcns
nedlemnar en mycket uppskattad improvisr-
tionskurs på Skurups folkhögskoil'a. I år
häncler det den 9 - 1 I Juni. Föruton dc
fyra Nexusmusikerna - Jörgan Nilseon'
Håkan Rydin, Ulf Rådelius och Anders
La,Eerlöf ("*, piano, bas resPektive
trunnor) kotmer gästlärare att medver-
ka - det är l{orace Parlen' Itetl Mitchell
och Åhnadu Jau, sonn korner en dag ver-
dera.Upplysninger fås från och anrnäl-
ningar kan Iä-urnae tili 0411/ 4O5 87.

Ja =z.k I. r-r b b S:r d

vår syd,liga motsvarighet, med högkvarter
i Rägsveds Folkets Hus, har haft ett
årsmöte, där nan bl,a ingående diskute-
rede sina verksa.ntretsformer, enkanner-
ligen j an-verkse"mheten.

I klubbens vårprogran 1äg6er ne,n närke
ti}l, ctt dct blir två söndager ned nusik
av lokela grupper. »en 9f1 spelade fyra
såda,na g?upper till dans' i RÅ6eved. Och
den 6/4 speler två grupper från konruna-
la rusikskolen i Lcdrnr Ferste Gård.

J+rpen fortgätter enligt den tid.tebell,
soa vi redogjorde för i vårt förre nun-ser. Vad son återstår där är jen den
,/q, 1e/4, za/4, 15fJ och a.""ii/S-.'
Den, son käruter sig raned ett lede ettjen kcn rnnäIa sitt intresse tillBertil Ullbcrg, o75o/ l}j ,2.

Kontaktperson för Jrzzklubb Syd är
Berbro Ny1ender, Oe/ gg 5, 87 (h)
54 t9 9o (e).

},IAREOIIION I ROPUTGEN

har en veckolång kurs i jazzinprovisction
27/7 - 1fa. terere är Stefen leakseon.
Gören Lindbcrg, Iver Lindell och Erik
"Keptcn" Detrlbcck. Ännena är ensenblc-
spel, lJudvcrketed, kollektiv komposition,
harnonllära, musiklysaning, rytn- och
gehörsövnlngcr. Platscn, lllerholnens kurs-
gård, är deseuton belägen så, ctt ctet
blir rikc tillfä}}en tilI bnd, bnstu och
notion. lnnälningcr skickcr nen ti1l
Steffen Llndberg, Birkegä,rd.ens folkhög-
slola, Box )557, 1Oj 69 Stoct<troLn. !i[en
ken också ringe tlIJ. Staffan,
edninistrativt ansvarig för kursen, på
08/ 20 56 50,

INGESUTD§ MUSIKHoGSKOLA

har den aest väLetabLerade somarkursen
i Jazzinprovtsation i det här landet -
och dessuton, som vi alltid brukar fran-
hå1la, det oöverträffat vackregte täget,
utanför Arvika i västra Värnland.
Årets upptaga går aen ze/l - i/a, tärar-
garnityret är sarnta som i fjol, d.v.B
Ulf Ädåker, Anderoson och Sterper, sent
Jan Tolf, Harald Svensson, Anders
Kjellberg och Elieabeth Melander.
Ånnälan till Jezz på Ingesund,
671 00 Arvika, tet. O5TOf 146 OO,

@
BERT ROSENGRENS STORBAND

Sön 20/4 kl I3.00
Högdal sbadet

POSITION ALPHA

Mån 5/5 kl I 9.00
Rågsveds Folkets hus.

HANINGE JAZZCAFE

En lyssnarcirkel pä ABF har
resulterat i Haninge Jazzcafå.
Han driver sin v?rk6arhot" i
restaurang Najaden, Folkets Hus
i Handen.

Mån l4/4 spelar Peter Gullins
Kvintett.

Kontaktpersoner:
Sigge Andersson, 08-??? 49 56
OIle Frisk 08-77? l9 94
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DIN E6EN
LöR-DAGA,R- I<L.15W.

Hed jämna nellanrun trillar PI-JANO, er egen jazztidning, ned
i brevlådan. I det här medlemsbladet står det att Iäsa om
caf6-programmet, JANOs övriga verksamhet, nyutkonna skivor
m n. Det är en bra guide till Täbys jazzliv.

Men det där vet ni .ju redan. Något son kanske inte riktigt
nått fram till €F, kära JAN0-medlemnar, är att ni numera
också kan lyssna på er egen .iazzradio.

I Danderyd-Täby närradio finns på lördagar 14-16 en program-
punkt son heter Studio Futurun.

Där har Täbys kulturföreningar nöjlighet att sända sina egna
progran, och där går undertecknad ut i etern kl 15.00
I 5. 30.

Hin strävan är at t bjuda er på några snakprov ur kommande
cafå-progran i form av musik och int,ervjuer med de deltagande
banden. Andra program kan bli lite kåserande med nängder av
jazznusik " for nusiclovers'.

Var ned och lyssna på din radio. Lördagar kl 15.00 i kanalen
son ligger granne med P3, nänligen 98,3 MHz.

Har du ett favoritband, er älskad nusiker son du skulle vilja
spela och berätta on? Har du några id6er om och kring iazz?

Hör av dig till mig, så kan du få nöjlighet att dela rned dig
av detta i Danderyd-Täby närradio.

ful^fuAå-,
VI HöR-3 I

a

I
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Du har just läst ett nunmer av
ditt eget uredlemsblad, PI-JANO.
(Såvida du inte tillhör den som
börjar läsa tidningar bakifrån,
i så fall börjar du just, läsa
nännda bIad.)

Som vanligt är det vår käre
sekreterare son står för de
flesta bidragen.

Första sidan är enellrtid den
"gamIe" ordförandens verk, och
soro ni säkert noterat har vi
fått en nY logotYP och ett nytt'
emb I ern .

Vidare har vår iazzklubbs röst
i etern bidragit med en uppma-
ning, son vi hoPPas ni hörsamnar

Men flera är välkonna att länna
bidrag, såväl i notisforn soil
i 1ängre kåserande stYcken. Vi
vet ait det är flera son vet hur
man sätter ihop ord till mening-
ar.

Varför inte skriva om ert eget
band. Hur det bildades, när ni
repet,erar, vilken sättning ni
har, etc.

Eller hur det kon sig att' du
bör.jade sPeIa just ditt instru-
ment. Eller hur du blev intres-
serad av iazz överhuvudtaget'

Son 6agt, alla är väIkonna ned
bidrag eller idåer om hur ned-
lenrsbladet kan bli bättre.

Med jazzhälsningar,
Roger & Taija

(f]\IAJrP
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