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Jazzvänner!

Som ordförande för JANO sedan noga riiknat ätta år, vill jag skriva några rader från det

perspektivet. Mycket har hänt som jag 2ir nöjd med. Vi har flyttat till Täby Park Hotel

och diirmed fått helt andra möjligheter att bjuda på olika musikevenemang. Plats finns.

Det kommer Du att få ytterligare upplevelse av på jubileumsdagen. Den generösa attityd

som alltid Ingela Lindberger möter våra förslag med gör att vi får anvåinda lokaler utöver

Rotundan för vårt firande.

Thck till Ingela och hennes glada personal!

Kommunen har städse stått oss bi med kulturbidrag som gör att vi kan ha en god

planering och en ekonomi som tillåter satsning på nya grupper som inte åir så kåinda och

publikdragande. Vi måste tänka på återväxten, ungdomssatsningen iir viktig.

Tack kommunen!

Som ett ytterligare erkännande av att JANO iir något att riikna med har vi för första

gången fått statliga kulturpengar. En förutsättning för att få statligt stöd iir att kommun

stöder verksamheten.
Tack staten!

Tecknare Anders Lundmark som Du i denna skrift ser många håirliga, humoristiska

bidrag av bjuder generöst på sina teckningar.

TackAnders!

Sist men inte minst Zir vi glada över medlemsutvecklingen och publiktillströmningen.

Tack för att just Du iir medlem!

Ja det iir med tacksamhet och glädje vi firar våra20 år. Nostalgi med glada och sorgliga

minnen drabbar oss, men det jag vill säga egentligen, och det står jag för:

Vår bästa tid iir NU.

Tillgivna

tsirgixnl,likan[er



Söndag den 18 april
(JANO) fyller 20. Diirför:

kl 16.00 Jazz?Jubb Nordost
Stor Jazzfest i Täby Park Hotel,

14 orkestrar pä två scener, plus jamsession med Huskompet

I.6.00 ALLIGATOR SWING BAND
Pelle Holmström cor Michael Söderlund ts, Lennart Brundin p, Gunnar Kvarby b, Rei
Tideström dr.

Snacka om Historiens Vingslag! Niir vi hade vår första Jazzfest i Tibble Teater den 25

februari 1979 inleddes programmet av gruppen Alligator Jazz Band. Den bildades 1949 och
fyllde alltså 30. Nu fyller vår iirorika förening 20 och följaktligen fyller Alligator, nu med
tillnamnet Swing Band, inte mindre än 50! En aktningsvärd ålder, minsann. Kvar från starten

1947 är Lennart "Brunte" Brundin vid pianot och Rei Tideström vid trummorna. Då var
repertoaren dixie- och New Orleansbetonad, nu zir det trad-swing som gäller.

I"6.50 KAY WELANDER SWINGTETT
Kay Welander cl/bars, Ove Rohlön, Arne Forsell g, Hans von Eichwald p, Sven Molin b, Hans
Carlsson dr

Redan i början av 80-ta1et dök Kay Welander upp i vår förening medförande olika grupper i
moderniserad swingstil. Många iir de framträdanden de har gjort på Jazzfester och Jazzcafler
i vår regi, och på andra håll också. Dagens upplaga av Swingtetten kan enklast beskrivas som

en Nordostswingens All Star-sättning. Idel högkvalificerade swingrävar så långt örat når!

17.30 JAZZLSÅNT
Bertil Hellman p, Tommy Palmqvist b,

BerthVinghammar dr Lisbet Biise voc.

Lisbet Bäse känner vi från gruppen Bosses

Band Med Lisbet, som bl.a lät höra sig på

Vallentuna Jazzkafö på S0-talet. Bertil
Hellman och Berth Vinghammar var aktiva
i den minnesviirda gruppen Fossilerna. Hiir
framförs nu jazz och sånt, med utmiirkt

refrängsång.

Lisbet Bäse



1.8.1.0 BYBRANT - BARNÖ KVINTETT
Alf Bybrant tp/flh, Anders Barnö bars, Bo Ehrenholm g, Dick ldestam-Almqvist b, John

Jönsson dr.

Den htir gruppen heter egentligen "Dicks Rhythm & Bop", men vi har fått siirskilt tillstånd att

använda ovanskrivna beteckning. Alf Bybrant är en Clifford Brown-inspirerad trumpetare,

som började sin musikerbana redan på 50-talet. Anders Barnö hör till Mulligan-Gullin-skolan.
på gitarr hör vi den eminente Bo Ehrenholm, alltid bubblande av läckra id6er. Bandet

bekänner sig till hardbop-musikens ideal: Hårdsvängande, lite ruffigt men väldisciplinerat och

genomarbetat ska det vara. Och låtarna från hardbopens glansdagar tål verkligen att

återanvändas!

1.9.00 SLAVA PREOBRASJENSKI JAZZ STUDIO
Nils Andersson tp/flh, Slava Preobrasjenski ts, Kiell Novak p, Karsten Wedel b, Arndt Meiler

dr.

Vjatjeslav "Slava" Preobrasjenski, även kallad "VP", kommer från S:t Petersburg och har en

gedigen musikutbildning bakom sig. Han har spelat med bl.a Oleg Lundstrem och gjort CD

med Red Mitchell, Nisse Sandström m.fl. Den håir gruppen dr en studiecirkel, som startade i
höstas och som gjort remarkabla framsteg. Mainstream-bebop av gott märke!

19.50 FORKELID . RUUD TRIO
Fredrik Ruud tb, Adam Forkelid p, Jonas Olofsson b.

De håir tre herrarna är runt 20 och representerar nästa generation av berömda elitmusiker. En

del begåvat eget material, främst av Adam Forkelid, pesenteras, tillsammans med odödliga

jazzstandard- mel odier.

Fredrik Ruud, Adam Forkelid , Jonas Olofsson Foto: Monica Antonsson
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20.40 JAZZMIX
Stig Söderqvist tp, Bo Lindenstrand as, Christer Frössön p, Jan Ottosson b, Lars Åkesson dr

Det hiir iir något av Nordostj azzens flagg-
skepp. Bl.a har man en egenproducerad CD
bakom sig och bejublat framträdande vid
jazzfestivalen i Ljungby. I Ljungby beto-
nade man sin gladjazzsida. I afton iir det

nog mest klassisk, bebopbaserad modern
jazz som presenteras. Fint komp, drivna
blåsare och vid pianot vår egen jazzpro-

fessor Christer Frössdn.

21,.30 JAMSESSION MED
HUSKOMPET
Tommy Larsson p, Jan Ottosson b,

Ingemar Björkman dr.

Jazzkhtbb Nordosts jam har blivit mycket
omtalade som välbesökta, omväxlande och
ovanligt trevliga tillställningar. Ett jam per
säsong iir normaltilldelningen, men med
anledning av vårt jubileum ordnar vi ett
extra Säsongfinaljam. Och med tanke på alla de intressanta musiker som har spelat i Täby
Park Hotel under dagen, kan det kanske bli extra livligt också. Vi har ingen tidsbegränsning
utan fortsätter till solen går upp, om någon vill hålla på så länge!

Alrrt( cxrs 'loN 
lN

Christer Frössdn

Tommv Larsson



16.00 TÄBY MUSIKSKOLAS NONETT
Fem saxar ochfyra komp under ledning av Christer Krokstedt..

I fjol hade vi glädjen att presentera ett storband från Täbys musik- och kulturskola. Av det

bandet återstår nu, sedan avflyttningar gjort sitt, en nonett. Det finns flera goda jazzmusiker

bland musikskolans ftirare och de bidrar naturligtvis tilI att sprida Budskapet till den växande

generationen. Två av lärarna Christer Krokstedt på barytonsax och Anders Fiirdal gitarr,

medverkar i orkestern.

1,6.40 BAD SOUND
John Forkelid synt, Björn Sjösvcird, Andreas Gdvert g, Peter Wahlberg b, Johannes Bering-

Engdahl dr, Susanne Edfjäll div; tillkommer: Dansare från dansskolan Sway och Laisings

dansinstitut.

Här möts de yngsta jazzintresserade eleverna i Vallentuna musikskola och danselever från två

olika dansskolor i Täby. Peter Wahlberg, kirare, kompositör, arrangör och gitarrist hat tagit

fram sin elbas och leder framträdandet.

L7.LO PETERS GARAGE
Bo Nilsson violin, MikaelWittwång tp, Ari Haraldson ts, Adam Forkelid p, "Jazz-Kalle"

Svensson g, PeterWahlberg b, Andreas Kleerup dr.

Här är Peter Wahlberg med

Vallentuna och musikskolan.

medlem av gruppen Rednex'

sitioner.

lite mer jämnåriga medmusiker, de flesta med anknytning till
Bo Nilsson, på elfiol, har nordostanknytning genom att han var

Räkna med modern jazz och en del Peter Wahlberg-kompo-
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17.40 EH LA.BAS JAZZ BAND
Peo Österholm cor Carl Hyberg tb, Ulf Ranhagen cl, Sven Erik Blom bjo, Ingvar Lundfeldt b,

IvarWennborg dr.

Den hiir gruppen var med på vår första Jazzfest i Tibble Teater den 25 februari 1979.Den
bildades i Ellagård i början av 7}-talet ("Ellas Bass") och hade under en lång följd av år

kvartersgården Jiggen som hemmascen. Sättningen har vederfarits en del personella föränd-

ringar under åren, men musiken låter exakt likadant: Glad tradjazz med Chris Barber-stuk,

friskt och fartfyllt.

18.30 HOLIDAY IN HARLEM
Fredrik Savander, Anders Malm, Thomas Driving tp, Fredrik Ruud, ÄsaWettermark tb, Ulf
Lundberg, Claes Brodda, Ari Haraldson, Jannes Karlsson s, Henrik von Horn p, lnrs
Gottfriedz b, Ingemar Björkman dr, Anna Sise-Andersson voc.

I den hiir orkestern finns två personer, som

var med och grundlade vår förening och
också var med på den första stora Jazz-

festen. Lars Gottfriedz deltog i en grupp

som hette Yrjazz (diir han spelade gitarr)
och Jannes Karlsson var ledare för den

unga, ambitösa gruppen Jtst Jazz. De har

sedan haft olika musikaliska projekt på

gång. Jannes Karlsson, som åtr musikalisk
ledare för det nu aktuella bandet, har

arbetat med större grupper i 30- och 40-

talsstil, som Jazz Ambassadors och Swing
That Music. "Holiday" i den hiir gruppens

namn syftar på Billie Holiday. Det åir

framförallt låtar ur hennes repertoar som

bandet använder. för det vokala inslaget

svarar unga Anna Sise-Andersson, som

också ar med i Darkest White och
Storyville Creepers.

L9.20 NEW ORLEANS EXPRESS
Olle Törnqvist cor, Johnny Wallberg tb, Jan Åkerman cl/ss, Hans Hultman p, Sven Erik Blom
bjo, Claes-Otto Sörman b, Bertil Ekman dr CillaWaller voc.

New Orleans Express med eminenta vokalisten Cilla Waller iir ett av Nordosts mest efter-

frågade band i tradjazz-stilen. Beprövade och välrenommerade musiker i samtliga stämmor -

ett tätt och roligt band, som brukar skapa en förtätad flodbåtsstämning!

Anna Sise-Andersson



New Orleans Express

20.30 DANS TILL BASIC BIG BAND MED HBLENA
ERIKSSON
Mario Dellacha (eller Petra Hultman), Olof Orrgård, S-O Sandell, Björn Johansson tp,

Fredrik Ruud, Patrik Enquist, Göran Sandberg, Ingvar Nilsson tb, Göran Söderqvist, Mats
Hellqvist, Gunnar Hellström, Håkan Theorin, Bo Lindhö s, Ragnar Lundell (eller Jan

Eriksson) p, Sten Jansson g, Olle lhreblad b, Åke Svensson dr Helena Eriksson voc.

Som final på programmet i gamla badmintonhallen bjuder vi på dansabel storbandsmusik.

Basic Big Band hette tidigare Åkersberga Storband, och det har gjort sig känt som en pålitlig,
solid och behagligt skönsvängande organisation med flera gamla storbandsrävar i stiimmorna.

Medtag dansskor!

\,,F+
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JANO har gjort många olika saker; Jazzfester i Tibble Teater, dans på Täby Festplats, Jazz-
kaf6 i Vallentuna, Jazzfest på Vallentuna Teater, seminarier etc, etc. Kåirnan har varit Täby
Jazzkat1, i olika lokaler. Om detta skriver hiir musikvetaren Tommy Larsson.

ALLA DESSA 4R....

Jag kan inte erinra mig hur vädret var men jag tror inte att det regnade. Troligtvis sken en allt
starkare aprilsol och sannolikt undrade väl hustrun om jag var riktigt klok som skulle sätta
mig i festlokal på en söndag mitt på dagen för att vara med om att starta en jazzkJubb.

1-ugotvå blekansikten hade mött upp... Frisyrerna var långa och utslagna och några gråa strån
vid tinningarna kunde ännu inte iakttas. Många i församlingen surfade ännu på
framgångsvågen fran den första Jazzfesten som lockat 600 pers. Bland de prominenta
gästerna miirktes 'Lingon', en av trad-Jazzens förkämpar och föreningsoraklet Kjell-Åke
Svensson som varligt guidade i den svåra konsten att starta en jazzhubb. Primus motorer var
Magnus Schenström och Bo Nerelius som i sina visioner inte bara tänkte på Täby och
Vallentuna utan som utsträckte territoriet till ett odefinierbart 'nordost'. Sannolikt med tanke
på ev. kommande expansionsplaner (Uppsala, Gävle, Sundsvall och Umeå?) Senare på
eftermiddagen var JazzkJubb Nordost konstituerad och styrelse utsedd. Året var 1979 och i
almanackan stod det söndagen den 22 aprll och Allan hade namnsdag. Till hösten skulle det
bli jazzcafö på hemmaplan!!!!

Det har nu gått 20 år sedan denna remarkabla söndag. Frisyrerna har kortats ner betydligt och
några enstaka gråa hårstrån kan inte längre påträffas. Dom växer numer bara i flock. Nedan
följer en personlig betraktelse över dessa tjugo år så gott jag nu minns saker och ting.

Premiären
Premiiirkvällen den 2 september på Viggbysalen
saknade inte dramatiskt innehåll. Magnus
Schenström som så sent som den 22 april valts
till klubbens första ordförande hälsade premiiir-
publiken välkommen med sin avskedsansökan.
JANO ar nog våirldens enda jazzklubb som
lyckats med detta och hade Guinness redordbok
funnits på den tiden hade en inristning varit själv-
klat Jazz Friends med gäster som var premiär-
band vankade otåligt av och an och tänkte på hur
mycket odödlig jazzmusik som publiken skulle
missa. Så småningom kunde dock musiken
komma igång och kaffe och mums-mums hade
viss åtgång.

-Det håir går fiin fiiint, sa Calle Zachnsson i
köket på sin genuina örebrodialekt fast han iir
uppvuxen strax utanför.

Bernt Olofsson kallades upp på scen tillsammans med sitt munspel (gäst 1) och rev av nägra
nummer i sann Toots-anda och fick vederbörliga applåder. Tänk vilka sdärnor vi har!!!
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Som nästa gäst äntrade Christer Fröss6n (gäst 2)

pianostolen och 'Stålis' fick vila sig. Jag tror
nästan att Christer glömde bort att han var gäst

för han blev liksom kvar på stolen nästan hela

kvällen. Men så var det ju premiiir också! Efter

föreställningen skulle köket städas, borden fällas

ihop och staplas på siirskilt angiven plats,

stolarna skulle staplas och det stora tunga svarta

pianot som vägde strax under tre ton (tritonus på

latin) skulle baxas in i skrubben på scen. Att
golven skulle avtorkas var en självklarhet och

efteråt såg lokalen ut som den nästan aldrig varit

använd. På vägen hem skulle ljusmarschallerna,

som visat vägen in, tas om hand. Spelet hade

börjat...

Första säsongen (nånsin)

Första säsongen (hösten -79) vat egentligen bara

20 band under 14 kvällar:
IazzFiends med gäster (enligt ovan)

Basement Swingers
Dag Spiel Quartet
Blåklinga
JtstJazz
Heureka
Alligator JazzBand
Puppe Lundmark Kvartett
Per Elwingers orkester
Vallentonerna

en halv säsong men trots detta avverkades

Gunnar Olssons orkester
Pygm6 lazzBand
Eh la-bas JazzBand
Johan Alenius Kvartett
Öronapoteket
Fossilerna
Malacoda
Jam Session

Monica Borrfors Kvintett (f.d IBIS)
Erling Ribbing Kvartett

Drygt 600 personer bevistade konserterna och kaffe och mums-mums gav ett positivt klin i
föreningskassan. All musik utfördes utan först?irkning och till kommentarer av lyssnande

musiker som pejlade kollegorna. Premiiirkvåillen ahördes av 43 betalande och höstens

publikrekord slogs den 11 november av Eh la-bas Jazz Band med hela 66 personer. Jag tror

att max. antalet besökare som lokalen kunde ta emot var 120, så med musiker och caf6-

personal måste det ha varit ganska trångt. Folkligt, festligt och fullspikat!

Övriga säsonger i Viggbysalen (1980'1982)

Så hiir retroperspektivt slås man av att så många band fick möjlighet att spela. Säsongerna var

länga och omfattande 25-26 kvällar och runt 50 band f,rck plats varje säsong. Mest publik-

dragande band var:

Pygmd JazzBand 7l
Basement Swingers / Goose Bobs 86

Quartum Satis / Niklas Will6n Kvartett 83

Eh la-bas JazzBand/ Goose Bobs 95

Crazy Rhythm / Hacke Björksten & Lars Erstrand 108

Sorb6 I Jazzme Blås 98

WT hAK lAR KUI !
JAG §rre« KrAQ
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Det var främst de ungdomliga banden som släpade med stora hiirskaror av supporters och
som sannolikt banade väg för AIK:s Black Army och andra liknande supporterklubbar. Under
kvällen med Quartum Satis spelade en något upprymd tenorsaxofonist det sedermera
klassiska bakgrundsobligatet på Miles Davis All Blues': Kostervalsen. Lyckligtvis gick båda
låtarna i G-dur. Orkestern blev så tagen att den upphörde redan samma kväll och på den
vägen iir det fortfarande.

Säsongerna i Bibliotekets kafeteria (1983-1988)
1983 flyttades verksamheten från källaren i Viggbyholm till kulturens hemvist i Täby men
musikaliskt var lokalen svårspelad (lång och smal) och med dålig akustik. Kork-o-plast på
golvet gav ett fladdrande eko och publiken visste inte riktigt var de skulle sitta för att inte sitta
i orkestern som i början var placerad på den ena sidan mitt i lokalen som var så smal så att nåir
trombonisten skulle ta sina riktigt låga toner slog draget i väggen mittemot och orsakade
skrapmåirken. Så småningom framkom att det fanns en byggbar scen i rummet intill. Enda
problemet var att den skulle biiras fram och att delarna var fulla av stickor och strån som satte
sig i händerna men med rejäla byggarbetarhandskar kunde problemet bemästras.
Verksamhetens omfång hade nu kortats något och 2l-22 kvällar blev standard. Maj ströks
som jazzmanad för att inte konkurrera med båten, landet, våren och kiirleken. Mest publik-
dragande grupper under denna tid var:

Alligator JazzBand / Cyndee Peters 100
B32l7Up 111
Trille / Opposite Corner 105
WASO / Bolon Bata 81
Opposite Corner / Bosse Tigr6n Swingband 8l
Wild Bill Davison 132
Emil Iwring & Thore Swanerud / Lars Sjösten 120
Svante Thuresson Kvartett 132
James Moody med Åke Johanssons Trio 97

.'rffi
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Som synes en internationellt blandad kompott. Jag fäste mig siirskilt för Wild Bill som tugg-

ade tuggummi helt obekymrat mellan sina solistiska insatser och jag minns att jag satt och

funderade på vad han gjorde av tuggummit under solona. Kanske hade han l2implig tandficka

diir han bekviimt kunde placera det... James Moody hörde dåligt så diirför placerades alla

medhörningar och högtalare i ring runt honom men han såg lika glad ut för det

Säsongerna i Föreningsgården (1988'1994)

Trötta på den usla akustiken och stickorna i händerna flyttade föreningen verksamheten

hösten 1988 ner i gatuplanet med ingang direkt från den stora parkeringen vid Täby Centrum.

Dåir fanns scen, rökrum, kök, ombytesrum för musiker. Scenen var iklädd vitt fasadtegel och

saknade matta och enligt KTH:s mätningar studsade ljudet hipp som happ (en vetenskaplig

term som vårdslöst kan översättas: ungefiir hur som helst). Klubbens kassör (Margit) köpte

tyg och sydde ett draperi runt scenen och en matta införskaffades. På grund av vårdslösa

musiker kunde ibland en glipa i draperiet störa estetiken vilket snabbt kunde åtgåirdas.

Spotlights över scen krävde sin man och man minns siirskilt Bo Nerelius som med fara för sig

och andra och med hjälp av stol och borstskaft finjusterade spottarna (ibland under brinnande

föreställning). Mest publikdragande grupper under denna tid var:

Nina Brodd Trio / Svante Thuresson Kvartett 88

Bingerts Kafe lNannie Porres Kvintett 82

Monica Zetterltnd& Hayati Kafe 215

Svante Thuresson Kvartett 125

Red Mitchell-Claes Crona-Hayati Kafe Trio 130

Lars Erstrand Kvartett ll4
Nice & Easy / Gustavo Bergallis JazzFnends 81

Fossilerna / New Orleans Express 81

Leif Persson Combo / Ulf Johansson & A Gahnold Trio 83

New Orleans Express / Kenneth Arnström ll4
Soul Clinic / Rune Carlsson Big Band (Jazzriksdagen) 133 (Täby Park Hotel)

T2



Perioden kåinnetecknades av en stilla lunk i
invanda mönster. 10-11 programsatta kvällar per
termin och årspubliksiffror runt 1 000 personer.
Pianot renoverades och fick stödhjul. Vägg i vägg
fanns en ungdomsgård som ljudligt störde
balladspel med biljardspel. Klubben fick iiran att
iurangera 1994 åtrs jazznksdag som avhölls på
Täby Park Hotel, ett ställe som skulle spela stor
roll senare i historien.

Säsongerna på Täby Park Hotel (1995-1993)
- Det går aldrig, det ligger för långt bort.
- Kanon!
Ja, åsikterna gick isär niir det var dags för nästa
lokalflytt. Täby Park Hotel skulle hysa före-
ningen.
- Det finns mat, ö1, vin och kaffe och småvarmt.
- Trappan får tjäna som scengolv.
- I pauserna kan man beskåda en konstutställning
en trappa upp.
Men alla pessimister kom på skam. Det blev ett
rejält lyft för klubben och publiksiffrorna steg
ikapp med Birgitta Wikanders breda leende. De
ökande inkomsterna delades snabbt ut som blommor till gästande musiker och den söndagliga
utlottningen av I st CD följdes av en allt större publik. För att siikra en plats vid stambordet
fick publiken komma allt tidigare under söndagseftermiddagarna. K tS.fO var det nästan
alltid fullt. Fortsätter publiksiffrorna i höjden får man kanske checka in på hotellet redan på
lördagarna för att kunna bevaka sin plats dagen efter. Mest publikdragande grupper under
denna tid har varit:

Arne Domnerus med Lars Erstrand och Jan LundgrenTio 240

Charlie Norman Trio
Sonya Hedenbratt & SE Dahlbergs Trio
Svend Asmussen Kvartett
Nils Landgren & Esbjörn Svensson Trio
Putte Wickman Med Claes Cronas Trio
Arne Domnerus Trio

Geofgie Fame
Scott Hamilton Quartet
Kustbandet
Östen Warnerbring
Sandviken Big Band med Hayati Kafe och Jan Allan
Putte Wickman med Claes Cronas Trio
Roger Pontare med Kjell Öhmans Trio

274
247

504
185

330
320

377
250
265
220
223

258
2ts

Som framgår ovan har nu klubben liimnat källaren bakom sig och stigit upp i de finare
salongerna. Om man t.ex jämför ovanstående siffror med hela verksamheÅar"i 1985 svindlar
det nästan för ögonen. Verksamhetsåret 1985 hade 2}kvällar med sammanlagt 43 band som
tillsammans (!) drog 673 personer.
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Orkesternamn och varudeklarationer.
Uppfinningsrikedomen n?ir det gäller fantasifulla orkesternamn har under tjugoårsperioden

varit stor. Eller vad sägs om:

Brown Korean Shoes (Ungdomsband med sin musikliirare)

Jano:s Frestelse

Quartum Satis

Krokodil
D'Accord
Gribbans Hot Five
7up
Någe Sound

(Senare omdöpt trLlJazzAmbassadors med sangkör och allt)
(Fyra räcker; för siikerhets skull var de fem)

(Tenorsaxspelande kvinna)
(Saknade varje tillstymmelse till dragspel)
(Innehöll till slut 7 spelare eller fler)
(Fyra sjungande tjejer med komp-grupp)
(S omma{ a zzgrupp från Ingesund)

Hupmobile Hotters (Namn på en veteranbil tillhörig kapellmästaren var förlaga)

Fossilerna (Spelade en'något äldre typ av jazz)

Mesta Jano-bandet
Den självklare mästaren iir Eh la-bas Jazz Band. De har lokalbandets charm inpräntat i
orkesternamnet, de har spelat 15 ggr pä jazzcaflet och 11 ggr pä jazzfesterna och sannolikt ett

antal ströspelningar diiremellan bl.a i metropolen Vallentuna. Förutom de glada låtarna från

tjugotalet och trevligt mellansnack vid låtbytena iir bandets främsta kännetecken troligen

basistens basebollmössa som aker på strax innan avspark.

Största Thion
Helt i analogi med sitt namn, Trio Grande, bestod bandet av fyra musiker.

Mesta publiken
Överallt fanns de. På bottenvåningen, en ffappa

upp runt hela alla räcken och två trappor upp

också runt alla räcken. I barerna och matsalarna.

Till och med i foay6n. 504 personer. Detta

prydliga publikrekord sattes den28 april 1996 av

Svend Asmusen Kvartett.
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Minsta publiken
Den 25 apnl 1982 var en dyster söndag för klubbens kassör. Publiken mer än halverades
jiimfört med söndagen innan. Från 9 betalande till endast 4!!!! Undersökning pågår vilka
dessa fyra var... Banden som spelade var Position Alpha (4 spelare) och Shabazz (6 spelare).
Enligt någon revisionsrapport från den tiden erinrar jag mig en post 'förtiiring av musiker'.
Mahända skedde det just denna gång eller också har det aldrig hänt.

Förstärkeriet
Fran början hade klubben inget förståirkeri utan verksamheten sköttes helt akustiskt. Så
småningom införskaffades med hjiilp av kommunala medel en Traynor-förstiirkare, två
högtalare och en monitor. Till utrustningen hörde sladdar och allt förvarades i en grå resväska
av ett något enklare slag. Till ett förstiirkeri hör ett antal klåfingriga personer som under
iakttagande av ett griinslöst allvar skruvar på allt som rör sig. En elegant ljudbild kan i ett nafs
förbytas till ett odistinkt mummel från en obekant plats i rummet. Lyckligtvis har klubben nu
skaffat sig en ny mer avancerad förståirkare som sköts av fåirre personer vilket lyft klangbilden
till en bra nivå. Pianot mickas dock fonfarande upp enligt gammal beprövad tradition:
mikrofon instoppad i toa-rulle. Helt genialt!

Jazzfesterna
Efter 1990 har de lyst med sin frånvaro men
innan dess hanns det med 12 stycken där de
första 5-6 drog stor publik. Sedan hände någor
som gjorde att allt fåirre besökte jazzfesterna och
till slut var det inte intress ant att arrangera flera.
Konceptet kändes uttömt. Ändå ?ir det ju jazz-
festerna som på sätt och vis format klubben. på
jazzfesterna frodades amatörismen och huvud-
delen av grupperna var av lokal karaktiir.

s-\
nä"eo
'\(.

c-

tr
Avslutning
Grattis till de första tjugo åren och lycka till!!

Tommy Larsson

JA6 MB
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Täby Jazz Caf6
Söndagar kl 18.30 - 21.30

Täby Park hotel
08 - 732 80 60

Puben serverar smårätter till
" J azzpriser" fullständiga

rättigheter.

Konstutställning

Hur man tar sig till Täby Jazzcaff
Om man kommer från Stockholm åker

man via Roslagstull förbi Riksmus6et och

Mörby Centrum, följer E18 och tar av vid
en trafikplats som iir skyltad Vallentuna/

Viggbyholm.

Följ Bergtorpvägen över jåirnvägen och

sväng vänster in på Marknadsvägen. Tag

första gatantill höger in på Kemistvägen.

Jazzcafletligger i Täby Park Hotel. Man
missar inte gärna byggnaden för det står

Täby Park Hotel med stora bokstäver på

fasaden som vetter ut mot ett parkerings-

område (med gratisparkering dygnet runt).

Åker man kommunalt kan man välja
Roslagsbanan från Stockholm Östra. Man

åker mot Åkersberga/Österåker och stiger

av vid hpl Galoppfältet.

Ett flertal busslinjer finns också, t ex 610

eller 695 från Danderyds sjukhus till hpl
Gribbylund södra.

JANOs adress: Palissadgränd 60
187 46 Täby, tfn: 08 - 768 57 64

JANOs postgironummer 19 25 83 - 3

JANOs medlems- och entr6avgifter:

* MedlemsavgifUhalvår 150 kr
* AbonnemangsavgifUhalvår 350 kr
* Medlemsentr6/konsert 60 kr
* Entr6 för icke medlem 80 - 120 kr

En av fördelarna med att vara medlem i JANO
2ir givetvis rabatten på entrdavgiften till Täby
Jazzcaf|. Samt förstås att få PiJano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du

också rabatt nåir du besöker andra SJR-anslutna
klubbar i Stockholmsområdet - det finns ett
tiotal sådana.
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Birgitta Wikander
Palissadgränd 60
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Margit Annerstedt
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