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Jazzklubb Nordosts 
Medlemstidning
Årgång 32  Nr 2/2010

Arr. Jazzklubb Nordost Arr. Jazzklubb Nordost 

www.jano.nu

JAZZKLUBB NORDOST
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Söndagar kl 18.30

28 mars
Ronnie Gardiner & Hayati 
Kafe and friends
Förband: Brand New Old

28 februari
Sören Rydgren Kvartett         

21 mars
Peter Getz med kören Arton Voices 
Förband: Joel Svensson Trio

7 mars
Jamsession med Huskompet

Nu äntligen återkommer Sören Rydgren till jazzklubb Nordost. 
Han var 1976 – 1992 Sveriges ende fast anställde regionmusiker 
med dragspel som huvudinstrument. 

Vid jamkvällen den 7 mars är vår ordinarie huspianist Tommy 
Larsson förhindrad att medverka. Med hjälp av sin gode vän 
basisten i husbandet Jan Ottosson har han skaffat en mycket 
kvalificerad ersättare, nämligen Alf Häggkvist. Värd för jammet 
blir, precis som senast, vår egen Hasse Ling. Alla jammare skall 
ta kontakt med Hasse, som sedan gör upp vilka som skall spela 
och när det skall ske.

Peter Getz musik består till stor del av en blandning av lätt soul med Brasilian-
ska Bossa Nova- rytmer blandade med lättare jazz-blues. Det är musik som gör 
dig glad och är lätt att lyssna på utan att vara ytlig. 

Tillsammans med Ronnie och Hayati får vi ikväll höra en svensk 
jazzlegend, trumpetvirtuosen Lennart ”Kvarten” Axelsson. Lennart 
har varit förste trumpetare i NDR Big Band, Schweisiska Radions 
Big Band, spelat med Buddy Rich, medlem av James Lasts orkester 
och Peter Herbolzheimer Big Band m.fl. Han återvänder till Sverige 
efter en 30-årig europeisk karriär.

Nu har vi vår i luften igen! 

14 mars
Vivian Buczek , Hector Bing-
ert och Claes Crona Trio
Vivian är en sångerska som redan har gjort en rad framträdanden vid 
sidan av många stora internationella artister såsom trumpetlegenden 
Clark Terry, tenorsaxofonisterna Scott Hamilton och Harry Allen samt 
de svenska jazzlegenderna Putte Wickman och Jan Allan.

Så här säger Janos 
styrelsemedlem 
och orkesterbo-
kare Hayati Kafe om 
kvällens konsert:
Det är med lite 
nostalgi men också 
med stor glädje jag 
skall samarbeta med 
Ronnie på nytt. Vi 
har gjort det många 
gånger sedan dess. 
Det har bara gått 
46 år sen den påsk 
i Örebro då vi spe-
lade tillsammans för 
första gång, men vi 
är båda lika nyfikna 
och spelsugna som 
då.
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Per Kjellberg, ordförande

GOD  FORTSÄTTNING  
PÅ  JAZZÅRET 2010!

Tycker ni, som vi, att också 2010 
lovar gott när det gäller möjlighe-
terna att lyssna på bra jazz. Inte bara 
på jazzklubb Nordost utan, som ni 
alla vet, på flera jazzklubbar i och 
omkring Stockholm, men också att 
alltfler restauranger har både jazz-
menyer och jazz på menyn. Vi ser 
det inte som konkurrens utan gläds 
åt att jazzen sprids och ger alltfler 
musiker chansen att utöva sin favo-
ritsysselsättning. Det hindrar inte 
att vi samtidigt uppskattar att Jano 
fortfarande åtnjuter ert förtroende. 
När vi, något halvår i förväg, sätter 
nästa säsongs program är en viktig 
utgångspunkt vad vi tror att ni  kom-
mer att tycka om. När sedan respek-
tive orkester kommer är det alltid 
lika spännande att höra om vi träffat 
någorlunda rätt.

Efter alla vänliga ord om höstpro-
grammet 2009 var det svårt att 
förutse att vårstarten  skulle mötas 
av ännu större bifall. Första kvällen 
med nästan okända Soundstream 
Jazz Sextet gav oss råg i ryggen. Att 
vi sedan fick ha berömda Bohuslän 
Big Band hos oss ser vi som ännu 
en fjäder i hatten och att Lasse 
Törnquist All Stars var ett säkert 
kort, visste vi, efter deras fina kon-
sert hos oss för knappt två år sedan. 

Som sagt nästan alla som besökt 
Täby Park Hotel efter nyår har varit 
mycket nöjda. De som tvekat att 
komma på grund av mörker, kyla, 
halt väglag och nu senast Olympia-
den förstår vi, men nu hoppas vi 
att vädret stabiliseras. Som ni kan 
läsa i detta nummer av PIjano har vi 
många spännande artister att se fram 
emot.

Alla vackra ord om våra jazzkvällar 
gör det värt att lägga ned en hel del 
tid på JANO. Ändå känns det ibland 
som vi skulle behöva både förnyelse 
och förstärkning. Förnyelse för att 
nya friska ögon lättare ser detaljer 
i verksamheten som kan förbättras. 
Förstärkning, då vi skulle behöva 
hjälp, inte bara med att bära stolar, 
utan också med bland annat pro-
gramtidningen PIJANO, ljud, ljus 
och fotografering mm. Tyvärr har 
vår vädjan i klubbtidningen och på 
hemsidan hittills inte lockat fram 
mer än ett par intresserade. Låt er 
inte skrämmas för att hoppa in och 
göra en insats. Om ej i styrelsen 
så enstaka kvällar då vi väntar stor 
publik. Att nuvarande styrelsen 
fungerat så länge beror inte minst 
på att vi trivs tillsammans och att ni 
medlemmar hela tiden uppmuntrar 
oss. En ytterliggare uppmuntran 
vore om lite fler medlemmar kom 
till årsmötet den 7 mars och deltog 
aktivt. 

Varmt välkomna då och till den 
efterföljande jamkvällen.

Vill slutligen passa på att tacka 
Hans ”Lino” Åberg för det arbete 
han flera år lagt ned på den grafiska 
utformningen av denna tidning. 
I jazzklubbsammanhang har han 
länge varit dubbelarbetande, men 
känner nu att han behövs ännu mer 
hos Jazzmusikens vänner i Norrtel-
je. Vi hoppas dock att både han och 
alla ni andra också i fortsättningen 
gärna besöker jazzklubb Nordost 
och känner er hjärtligt välkomna.

Dagen då demokratin 
dammas av!Bästa jazzdiggare! 

Som Ni säkert vet så organiseras jazzkväl-
larna på hotellet helt av frivilliga krafter 
i föreningen JANO. Nu behöver vi fler 
frivilliga krafter för att kunna fortsätta 
vårt ambitiösa konsertprogram på Täby 
Park Hotel. Vår verksamhet har utvecklats 
positivt i över 30 år och vi är nu en av 
Stockholmsområdets bästa jazzklubbar. 
Om Du uppskattar vår verksamhet och 
känner för att hjälpa till, som kommande 
styrelsemedlem eller på annat sätt, så ta 
kontakt med vår ordförande Per Kjellberg 
eller någon annan i styrelsen. 
Vi behöver t.ex. hjälp med klubbtidning, 
ljud och ljus, foto, för- och efterarbeten i 
samband med konserterna. 

Notera i kalendern:

Årsmötet!
Söndag 7 mars kl 16 
i Täby Park Hotel
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Sören Rydgren Kvartett Sören Rydgren Kvartett Sören Rydgren Kvartett 

Så var det dags för våra älskare 
av jazz på dragspel att spetsa 
öronen. Så fort man kommer in 
på detta ämne nämns Sören 
Rydgrens namn ofta och nu än-
tligen återkommer han till jazz-
klubb Nordost. Detta för fjärde 
gången, om vi räknat rätt. Senast 
han uppträdde hos oss var i april 
2004.

Sören föddes i Hudiksvall 1943 
och började som 11-åring att 
spela dragspel. Redan två år 
senare 1956 blev han svensk ju-
niormästare på dragspel. Han har 
genom åren skaffat sig en gedi-
gen teoretisk grund, som gör att 
han behärskar snart sagt all slags 
repertoar. Nämnas kan att han 
1976 – 1992  var Sveriges ende 
fast anställde regionmusiker med 
dragspel som huvudinstrument. 
Senaste utmärkelse på instru-
mentet det förnämliga 
Hagströmerpriset 1998.

Sören bor sedan 2002 i Gävle 
och arbetar som frilans. I övrigt 
kan nämnas att han producerat 

28 februari

Sören Rydgren dr spel, Richard Sandström g, Leif Norberg b, Roland Bolander dr.

tio egna skivalbum, medverkat 
i radio och TV och förutom om-
fattande turnéer i Sverige även 
konserterat i Ryssland, USA och 
övriga Norden. Också arbetat 
som musiklärare i olika perioder. 
Han är dessutom en etablerad 
kompositör    

Med sig har han denna kväll 
Rickard Sandström, gitarr, Leif 
Norberg, bas och Roland 

(Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden.)   

Hos oss 
har alla  
råd att 
handla. 

Gitarrer **** Blås **** Hemkeyboard **** Tillbehör

Attundafältet 6, Täby Centrum
Tel.08–758 99 11

Hallå alla JANO-medlemmar!
Du får 10% rabatt på noter och tillbehör och 15% 
rabatt när du köper instrument eller likvärdig ut-

rustning.  

Bolander, trummor. Roland var 
för övrigt med redan 2004. Till-
sammans med sina medmusi-
kanter kommer Sören Rydgren 
idag att bjuda oss på en lyrisk 
och svängig afton med jazzklas-
siker och även några egna kom-
positioner.
Varmt välkomna dragspelsvän-
ner!

Per Kjellberg   

Sören föddes i Hudiksvall 1943 och började som 11-åring att spela dragspel. 
Han har genom åren skaffat sig en gedigen teoretisk grund, som gör att han 
behärskar snart sagt all slags repertoar. Nämnas kan att han 1976 – 1992  var 
Sveriges ende fast anställde regionmusiker med dragspel som huvudinstrument. 
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7 mars

Piano till salu!
Akustiskt piano av fabrikat 
Malmsjö. 70-tals modell i teak, 
med hjul. Välstämt och i myck-
et gott skick. Pris ca. 3.000.-  
Ring 08-760 22 05 eller 
08-510 503 20

Som JANO-medlem får du rabatt Som JANO-medlem får du rabatt 
när du besöker andra SJR-anslutna 
klubbar i Stockholms-området – det 
finns ett tiotal. Klubbarnas program 
införs i PiJano utan kostnad i mån av 
plats. Observera senaste lämningsdag 
– datum står på sista sidan!

Jazzmusikens Vänner i Norrtelje Jazzmusikens Vänner i Norrtelje 
3 mars  Tommy Löbel Swing Band med 
              Hasse Ling,              Hasse Ling,              Hasse Ling "S/S Norrtelje"
17 mars Christer Fellers New Orleans Stompers,  
               "S/S Norrtelje"
31 mars Swing Magnifique, "S/S Norrtelje"
15 april Dr Rulles Jazz Clinic,  "Rest.Piren"
29 april  Sweet Emma and the Mood Swingers,  
               "Rest. Piren"
20 maj  Accordion Swing Kvintett, "Rest. Piren"
Speltiden är 19.30 – 22.30.
Besök sajten www.norrteljejazzclub.se

Lidingö JazzklubbLidingö Jazzklubb
4 mars  The Swedish Jazz Stars m Dick Nilsson
18 mars  Django Project
15 april  Cabaret Olrog
29 april  Bertil Jonasson, Jan Allan, Kjell Öhman                                                                                               
              Martin Sjöstedt & Moussa Fadera
29 april
              Martin Sjöstedt & Moussa Fadera
29 april Bertil Jonasson, Jan Allan, Kjell Öhman                                                                                               
              Martin Sjöstedt & Moussa Fadera

Bertil Jonasson, Jan Allan, Kjell Öhman                                                                                               

Musiken börjar kl 19.30
Platsen är Föreningsgården vid Larsbergstorg. 

Alf Häggkvist piano, Jan Ottosson bas, Ingemar Björkman trummor. 

Den 8 oktober 1989 började vårt  
Huskomp i sin alltjämt bestå-  
ende sammansättning sin trogna tjänst 
som centrum och motor i JANOs 
välbesökta och alltid omväxlande och 
stimulerande jamkvällar.
Lösenordet är bredd! 
Som vi sagt förr – alla kategorier av 
jazzspelande och jazzsjungande män-
niskor välkomnas. Särskilt alla blyga 
hemmamusikanter som tror att det är 
jättefarligt att spela inför JANOs välvil-
liga och initierade publik! 
Värd för jammet blir, precis som senast, 
vår egen Hasse Ling. Alla jammare 
skall ta kontakt med Hasse, som sedan 
gör upp vilka som skall spela och när 
det skall ske. De som kommer flera och 
som vill spela tillsamman anmäler även 
det till Hasse.
Vid jamkvällen den 7 mars är vår ordi-
narie huspianist Tommy Larsson förhin-
drad att medverka. Det blev lite långt 
för honom att ta sig till Jano från en 
annan världsdel. Med hjälp av sin gode 
vän basisten i husbandet Jan Ottosson 
har han skaffat en mycket kvalificerad 
ersättare, nämligen Alf Häggkvist. 
Janne och Alf är vana att samarbeta i 

Jamsession med Huskompet                 Jamsession med Huskompet                     Jamsession med Huskompet    Jamsession med Huskompet

En bild från jammet hösten 2007. 
Hasse Ling på tenorsax leder en sextett av jammare (basisten är skymd).
En bild från jammet hösten 2007. 
Hasse Ling på tenorsax leder en sextett av jammare (basisten är skymd).
En bild från jammet hösten 2007. 

jamsammanhang, då de utgör två tredje-
delar av husbandet på jazzklubb Syd.
Om Alf Häggkvist kan nämnas att han 
utbildats på musikhögskolan i Malmö 
och bland annat undervisat vid musik-
högskolorna i Stockholm och Piteå. Han 
frilansar sedan 1999 och komponerar 
och skriver låtar. Har verkat i en mängd 
olika konstellationer både egna och an-
dras och spelat med stora delar av den 
svenska jazzeliten. Övriga husbands-
medlemmar är Jan Ottosson på bas och 
Ingemar Björkman, trummor. 

Mycket välkomna, instrumentalister, 
vokalister och kunniga lyssnare! 

Dessutom är entrén så låg som möjligt.

Jano:s hemsida!
www.jano.nuwww.jano.nu ger dig all 

information.

 Här finns förutom programmet 
för säsongen även bilder och 
recensioner från konsertkväl-
larna samt senaste information 
om vårt arbete i föreningen. 
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Vivian Buczek , Hector Bingert   
och Claes Crona Trio

Ellagårdsvägen 40, 187 45 Täby. Tel 08–792 29 20, Fax 08–768 38 50

Öppet mån–fre 10–18, lör 10 –16, sön 11–16

Blommorna kommer från

Vivian Buczek voc, Claes Crona p, Hector Bingert ts, Hans Backenroth b,  Jocke Ekberg dr.

Man slutar aldrig förvånas över hur 
många talangfulla sångerskor det här 
lilla landet har fått  fram genom åren.
Det är som om vissa tjejer bara är födda 
till att bli jazzsångerskor,som t ex Vi-
vian Buczek! 
En ”special guest"  i legenden Clark 
Terrys konsert i Malmö. ”Skönsjungan-
de, svängig, härlig” i  juljazzkonserten 
på Berwaldhallen, Stockholm. 
Det var så det nya stjärnskottet inom 
den svenska vokaljazzen, Vivian 
Buczek, annonserades i media. En 
sångerska som redan har gjort en rad 
framträdanden vid sidan av de stora 
internationella artisterna som trumpetle-
genden Clark Terry, tenorsaxofonisterna 
Scott Hamilton, Harry Allen och de 
svenska jazzlegenderna Putte Wickman, 
Jan Allan m.fl.
Vivian är född i Malmö och utbildad 
sångpedagog vid Malmö Musikhög-
skola. Hon började uppträda runtom i 
Sverige redan under sin studietid. Sam-
tidigt nådde hon framgång i Polen. Hon 
gjorde sin första skivinspelning med 
musiker tillhörande gräddan av polsk 
jazz och som betraktas som legender 
i sitt land. Förutom ett lysande motta-
gande i Polen nådde albumet med titeln 
”Can´t We Be Friends?” även Japan. 
Där blev det placerat bland de 16 bästa 
kvinnliga jazzalbumen år 2003.
En av albumets låtar lånades av 
Universal Music till samlingsalbumet 
”Rendezvous On The Jazz Boulevard” 
där sångerskan blev placerad bland t.ex 
Ella Fitzgerald, Eva Cassidy, Stacey 
Kent och många andra världskända 
vokalister.
Vivians färdigheter har också blivit 
uppskattade i Tyskland. Den tyska 
radiokanalen ARD ägnade den 26 mars 
2006 sin sändning åt pianisten och 
kompositören Bill Evans. Lyssnare fick 
höra tolkningar av hans verk i utförande 
av européer som den franske pianisten 
Michel Petrucciani, holländske gitarris-
ten Philipp van Endert och den svensk/

polska sångerskan Vivian Buczek.
Hon gästar JANO tillsammans med 
pianovirtuosen Claes Crona, saxgigan-
ten Hector Bingert, bastrollkarlen Hans 
Backenroth  och den superba trumslaga-
ren Jocke Ekberg.
Alla killarna i kvartetten har jag haft det 
stora nöjet att samarbeta med många 
gånger genom åren men Vivian var en 
ny bekanskap för mig när jag hörde 
henne i Malmö för c.a två år sedan.
Det var förtjusning från första tonen och 
det blir bara mer för varje gång jag hör 
henne. Hon har under dessa två år gått 
från klarhet till klarhet och uppträder 
med mycket pondus och enorm musi-
kalitet. Hennes scennärvaro är ameri-
kansk; fräck och oblyg.
Hector , Hans, Jocke och Claes är 
gamla bekanta för vår klubb och har 
glatt oss en massa gånger och alltid i 
sällskap med otroliga jazzartister. Men 
de slutar aldrig att överraska oss med 
sin förmåga till förnyelse när dom över-
svämmar  oss med sin musik. 
Jag ser fram emot en oförglömlig kväll i 
sällskap med Claes, Hans, Jocke, Vivian 
och Hector. / Hayati Kafe

Vivian är född i Malmö och utbildad 
sångpedagog vid Malmö Musikhög-
skola. Hon började uppträda runtom 
i Sverige redan under sin studietid. 
Samtidigt nådde hon framgång i Po-
len. Hon gjorde sin första skivinspel-
ning med musiker tillhörande gräd-
dan av polsk jazz och som betraktas 
som legender i sitt land.

14 mars

Tradjazz eller traditionell New Orleans Jazz, även kallad gladjazz är vad som spelas under tre dagar 
i ”Sveriges New Orleans”, Askersund. En spelmansstämma i jazztakt med ett flertal konserter varje 
hel timma. Hela veckoslutet sjuder staden av festyra och musik för att avslutas på söndagen med en 
stor familjefest i Askersunds vackra Hembygdsgård. 
Pris 2 dagar från 1695 kr (medlemmar i Jano betalar 1495). Enkelrumstillägg 230 kr. Festivalkort 
400 kr. Ingår: Resa i modern helturistbuss med reseledare. Del i dubbelrum 1 natt med frukost. 1 
lunch. Avresa från Roslags Näsby k1.07.00 Avresa fr. Odenplan (Karlbergsvägen 24) kl. 07.20
Pocketresor  08-544 726 50 http://www.pocketresor.se
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Peter Getz med kören Arton Voices 
Förband: Joel Svensson Trio

21 mars

Peder Hofmann piano, Lasse Karlsand bas, Hans Rolin trummor. Kören: Kattis Lidvall, Elisabet Lindström, Mia Ståhl Bro-
borg, Karin Westin - Sopran, Lisa Brandt, Myra Kingfors, Magdalena Köhlin, Helene Sjöö - Alt, Mattias Boldt, 
Peder Hofmann piano, Lasse Karlsand bas, Hans Rolin trummor. 
borg, Karin Westin - Sopran, Lisa Brandt, Myra Kingfors, Magdalena Köhlin, Helene Sjöö - Alt, Mattias Boldt, 
Peder Hofmann piano, Lasse Karlsand bas, Hans Rolin trummor. 

Johan Sjögren, 
Sören Svedestig - Tenor, Peter Hensdal, Christer Jois Johansson, Robert Stopp - Bas.
borg, Karin Westin - Sopran, Lisa Brandt, Myra Kingfors, Magdalena Köhlin, Helene Sjöö - Alt, Mattias Boldt, 
Sören Svedestig - Tenor, Peter Hensdal, Christer Jois Johansson, Robert Stopp - Bas.
borg, Karin Westin - Sopran, Lisa Brandt, Myra Kingfors, Magdalena Köhlin, Helene Sjöö - Alt, Mattias Boldt, 

Joel Svensson Trio: Joel Svensson g,  Joel Svensson g,  J Jörgen Smeby, bas, Jonathan Lundberg, trummor

Under slutet av 1970- och början av 
1980-talet hände mycket inom Täbys 
musikliv i den yngre generationen. 
Talangjakter och teaterproduktioner 
avlöste varandra på Tibbleteatern och i 
denna mylla växte ett stort antal grup-
per och popband fram. Cocosteatern, 
Goosebobs, Seven up, Taktburk, Annex 
Pistols, för att nämna några. Där fanns 
många ungdomar som sysslade med 
teater och musik på ett eller annat sätt! 
Men tiden gick, de blev vuxna och 
gled ifrån varandra och efter närmare 
trettio år började några av dem fundera; 
skulle man inte kunna dra ihop lite folk 
och börja sjunga lite? För att det är så 
”himla kul och gör livet lätt att leva”. 
De samlade ihop ett litet gäng av gamla 
och nya vänner som hade lust att träffas 
och sjunga (men också fika och skratta) 
och startade en sånggrupp, eller en kör 
om man så vill.
Lasse Karlsand tog på sig uppdraget att 
leda kören och skriva arrangemangen. 
Så en dag träffade han Peter Getz, 
en annan god musikvän ”från förr”, 
numera etablerad sångare, och pratade 
ihop sig med honom om att göra något 
tillsammans med kören. Sagt och gjort 
- så fick det bli. 
Då saknades bara kompet och det fick 
man också ihop från musiklivet i Täby 
för 30 år sedan. Så här är de nu, för 
första gången tillsammans på en kon-
sertscen - Peter Getz med kören Arton 

Voices uppbackade av en trio.
Trion: Peder Hofmann, piano Lasse 
Karlsand, bas Hans Rolin, trummor. 
Därtill några saxsolon av körmedlem-
men Sören Svedestig.
Kören Arton Voices: Kattis Lidvall, 
Elisabet Lindström, Mia Ståhl Broborg, 
Karin Westin - Sopran, Lisa Brandt, 
Myra Kingfors, Magdalena Köhlin, 
Helene Sjöö - Alt, Mattias Boldt, Johan 
Sjögren, Sören Svedestig - Tenor, Peter 
Hensdal, Christer Jois Johansson, Ro-
bert Stopp - Bas.
Det blir ett svängigt program med ett 
stadigt komp och en kör som ersätter 
storbandets blåsinstrument med sång-
stämmor och Peter Getz - son till den 
legendariske Stan Getz - som sångare 
och frontfigur.

Joel Svensson trio: Joel Svensson 
gitarr, Jörgen Smeby, bas, Jonathan 
Lundberg, trummor

Denna trio låter mycket spännande. 
Jörgen Smeby har ju gästat oss med en 
mängd olika grupper och alltid rönt stor 
uppskattning av vår publik.  
Skall bli intressant att höra honom till-
sammans med två kommande klassmu-
siker ur den yngre generationen, båda 
studerande vid Musikhögskolan i Stock-
holm. Joel har för övrigt redan spelat 
ett par gånger på jazzklubb Nordost och 
dragit ned applåder.

I många år har Peter Getz hört till den 
den lilla grupp av begåvade sångare och 
musiker som bara är kända i proffskret-
sar. "Musiken består till stor del av en 
blandning av lätt soul med Brasilianska 
Bossa Nova- rytmer blandade med lätt-
tare jazz-blues. Det är musik som gör 
dig glad och är lätt att lyssna på utan att 
vara ytlig.  
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Ronnie Gardiner & Hayati Kafe and friends 
Förband: Brand New Old
Ronnie Gardiner & Hayati 
Förband: Brand New Old
Ronnie Gardiner & Hayati 

    Förband: Brand New Old    Förband: Brand New Old        

28 mars

Hayati Kafe voc, Lennart Axelsson t, Carl Fredrik Orrje p, Kenji Rabson b, Ronnie Gardiner dr,
Brand New Old: Björn Matzols-Arkö ts, Kasper Agnas g, Joel Lyssarides p, Adam Grauman b, Karl-Henrik Ousbäck dr.

Säg Ronnie Gardiner och ögonen 
börjar tindra och ett stort leende 
sprids i ansiktet hos alla svenska 

jazzälskare. Ja, Ronnie är mannen som 
blev en svensk jazzikon. 
Vem kan glömma glädjestunderna 
med Ronnie och Charlie Norman, Lisa 
Ekdahl, Andreas Pettersson, eller på 
Ronnie´s Room, Nalen, som bjöd på så 
många otroliga jazzupplevelser och som 
blev en samlingsplats för alla Ronnie-
fans på lördagar.
Och vi minns alla somrar vi vallfärdade 
till Gröna Lund där Ronnie´s sextett 
underhöll på söndag-eftermiddagarna. 
Jag råkar ha min speciella historia med 
Ronnie. Året var 1964 och jag hade fått  
ett tre-dagarskontrakt för Påskhelgen på 
Konditori Prisma i Örebro.
Jag visste ingenting om de som skulle 
ackompagnera mig, hade bara fått nam-
net på kapellmästaren som var amerikan 
och hette Ronnie Gardiner.
Det blev mitt första möte med denna 
trum-elegant, den skönaste av alla män-
niskor, och vi blev vänner för livet.
Ronnie Gardiner är numera en självklar 
del av den svenska musikhistorien och 
har betytt enormt mycket för många 
unga musiker som haft nöjet att spela 
med honom eller bara lyssnat på ho-
nom. Ronnie som är en stor människo-
vän har på senare år utarbetat en metod 

för att hjälpa strokepatienter att förbätt-
ra sin motorik med rytmiska övningar 
och föreläser numera i hela världen för 
läkare och patienter.
Så det är med lite nostalgi men också 
med storglädje jag skall samarbeta med 
Ronnie på nytt. Vi har gjort det många 
gånger sedan dess. Det har bara gått 46 
år sen den påsken i Örebro men vi är 
båda lika nyfikna och spelsugna som 
då.
På piano skall vi ha det stora nöjet att 
höra Carl Fredrik Orrje som återvänt till 
Stockholm efter flera år i NewYork och 
från sitt jobb på Gotland och Kenji Rab-
son, denna unga amerikanska tillskott 
till svensk musikliv, på kontrabas.
Den här kvällen presenterar vi dessutom 
en svensk legend för vår publik. Ni 
kommer att få trumpetvirtuosen Lennart 
”Kvarten” Axelsson som bonus. 
Lennart som har varit förste trumpetare 
i NDR Big Band, Schweisiska Radions 
Big Band, spelat med Buddy Rich, 
medlem av James Lasts orkester och 
Peter Herbolzheimer Big Band m.fl 
återvänder till Sverige efter en 30-årig 
europeisk karriär. Han har utöver sitt 
eget musikutövande varit professor 
i Hamburgs Musikhögskola där han 
lotsat otaliga unga musiker genom 
trumpetspelets snåriga gränder. 
Kvällen börjar  med ”Brand New Old” 

ett femmannaband med elever från 
Södra Latin.
Ledare för gruppen är tenoristen Björn 
Matzols-Arkö. Vår bekant Kasper 
Agnas spelar gitarr, Joel Lyssarides 
piano,Adam Grauman kontrabas och 
Karl-Henrik Ousbäck trummor.

Hayati Kafe

Chartra M/S Rödlöga, trivsam skärgårdsbåt för sällskap från 20 - 
100 personer. Boka kryssning med buffé från Österskärs Brygga eller 
Chartra M/S Rödlöga, trivsam skärgårdsbåt för sällskap från 20 - 
100 personer. Boka kryssning med buffé från Österskärs Brygga eller 
Chartra M/S Rödlöga, trivsam skärgårdsbåt för sällskap från 20 - 

Nybrokajen! För information och bokning, ring 08-540 86 380.

Ronnie Gardiner är numera en självklar 
del av den svenska musikhistorien och 
har betytt enormt mycket för många unga 
musiker som haft nöjet att spela med 
honom eller bara lyssnat på honom.
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Så här hittar du oss
Från Stockholm city (17 km).
Med bil: Följ skyltar mot motorväg 
E18 till Norrtälje eller E 4 norrut mot 
Arlanda/Sundsvall.
E18 — följ motorvägen norrut mot 
Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby 
kyrkby/Viggbyholm. Sväng vänster 
och fortsätt över järnvägen, därefter 
första vänster igen vid Badminton-
tältet (Marknadsvägen). Vid Statoil 
bensinstation sväng höger och följ 
Kemistvägen till Täby Park Hotel.
E4 — följ motorvägen norrut mot 
Arlanda/Sundsvall. Tag av avfart till 
E18 norrut mot Norrtälje. Se färd-
beskrivning E18. 
Med allmänna kommunikationer:
Ta tunnelbana eller buss till station 
Tekniska högskolan. Därifrån avgår 
Roslagsbanan mot Täby regelbundet 
under hela dagen. Ta linjen mot Öst-
erskär och kliv av på station ”Galopp-
fältet”. Sedan går du Kem-istvägen 
till hotellet (ca 10 min). 

Bidrag till nästa nummer 
av PiJano önskas senast

den 20 augusti 2010. 
Skickas till ansv. utgivare

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258

187 50 Täby
margit.annerstedt@glocalnet.net

Avgifterna 
våren 2010
Medlemsavgift/halvår       150 kr
Dito inkl halvårsabonnemang,    
  alla säsongens konserter      450 kr 
Medlemsentré/konsert          80 kr
Entré för icke-medlem    100–200 kr

Ungdomar under 20 år gratis entré! 
Gäller även lärare med elev(er) 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 känt till.

Entréavgiften för medlemmar höjs 
aldrig oavsett evenemangets kvalité, vilket 
däremot kan ske med entrén för icke-med-
lemmar. Medlemmar får klubbtidningen 
PiJano samt ibland annan information hem-
sänd.

Alla JANOs inkomster går till musi-
kergager, tidningen PiJano, administration, 
pianostämningar samt en liten del till övriga 
kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens 
styrelse eller andra funktionärer. Täby Park 
Hotel står för serveringen och hoppas att 
många tar del av pubens meny.

En av fördelarna med att vara medlem 
i JANO är givetvis rabatten på entréavgiften 
till Täby Jazzkafé. Samt förstås att få PiJano
hem i brevlådan. 

Som JANO-medlem får du rabatt när 
du besöker andra SJR-anslutna klubbar i 
Stockholmsområdet – det finns ett tiotal.

www.jano.nu

Styrelse
Ordförande
Per Kjellberg

Violvägen 6, 186 34 Vallentuna
 Telefon: 08 – 511 728 67

Mobil: 0733-101589
Vice ordförande

Hans Ling
        Hjulsta Torg 1, 163 35 Spånga          Hjulsta Torg 1, 163 35 Spånga  

Telefon: 08 – 760 22 05
e-post: hans.er.ling@se.abb.com

Kassör
Margit Annerstedt

Täbyvägen 258, 187 50 Täby
Telefon: 08 – 510 503 20

margit.annerstedt@glocalnet.net
Orkesterbokare

Hayati Kafe 
Tomtebogatan 20, 113 38 Stockholm

Telefon: 08 – 34 98 80
Övriga ledamöter

Mats Blomberg,
Anne-Christine Larsson, Hans Lehto

Birgit Litzell, Inger Lindén, 
Yvonne Mellbjer-Borg, Lino Åberg

JANOs adress är 
Täbyvägen 258, 187 50 Täby. 

Telefon 08 – 510 503 20
Postgiro 19 25 83–3. 

*
Täby Jazz Café

Söndagar kl 18.30 
Täby Park Hotel, 
08 – 506 483 00

*
Restaurangen öppnar 

kl 17.30. 
Mat av olika slag och 

fullständiga rättigheter.
Ej bordsbeställning!

Tidningen "PiJano"
Utges av: Jazzklubb Nordost

Ansvarig utgivare: Margit Annerstedt
Orkestertexter: Per Kjellberg, Hayati 

Kafe och Hans Lehto
AD/Lay out: Lino Åberg

Tryck: Tryckeri AB Orion


