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Värens finalprogram!

Kvartetten Rune Stålspets fllts, Mats
Larsson g, Hans Larsson b, Ali Dieridi dr.

Husbandet: Arne Ryskog tplvoc, Kettil
Olsson cllaslts, Lennart Grunell p, Tage

Svedestig b, Stig Angskog dr.

Rune Stålspets Täbydebuterar, hans bandmed-
lemmar åir dåiremot kända för oss genom
tidigare framffädanden. Kapellmästaren,
btiräig från Sundsvall, kom till Stockholm
1965 äch skaffade sig ett namn som god

exponent för modern tenoriazz. Han brukade
mdst höras med egna grupper, bl.a tillsam-
mans med Nisse §andström. På senare år har
han medverkat i Lars SjÖstens Oktett. Kvar-
tetten borde ha mycket att erbjuda, som

framgfu av sättningen.
"Kvällen avrundas med två veteraner från

Nordost, Kettil Olsson och Tage Svedestig, i
en kombination som skaffat sig en grundmu-
rad popularitet vid det hiir laget. Kettil iir väl
mest fand som primus motor i Danderyd Big
Band, men den hiir kvintetten passar honom
väl så bra: Fem herrar med fina storbandsmer-
iter i kamm arjazzf.ormat.

Blue Five: Lqsse Törnqvist cor, Johnny Wall-
berg tb, Jan Äkerman cllss, Hans-Hultmanp,
Svin nr* Blom bio, Claes-Otto Sörman b,

Bertil Ekman dr, CeciliaWaller voc.

Musik med rötterna i 20-talsjazz,en dt ett
återkommande inslag i vfu programsättring,
och de hiir två banden brukar också
återkomma, med inte alltför långa intervall.
Vi kan dock påpeka, att kombinationen
Tömqvist-Fein^srOm är ny för oss. Och i N.O
Express kan vi stifta bekantskap med en

sånserska, som låtit tala om sig på sista tiden,
och-som nu gör sitt första framträdande hos

oss: Cecilia Waller.

Hector Bingertfltsstts, Mats Öberg kla',
Daniel Bingert b, Magnus Persson perc.

En gång, borta i ViggbYsalen, hade vi
faktiskt n'Oiel att höra Hector Bingert, med
Monica Börrfors. Men hans egen grupp, den

vid det hiir laget berömda konstellationen
Latin Lover, Täbydebuterar. Hector iir från
Uruguay. men har rotat sig-hiir-- Latin Lover
hOr lill iandets mest efterfrågade grupper.
Musiken, till stöne delen komponerad och
arranserad av kapellmästaren, för jazz,med
starklargning av salsa, tango och candombe'
Vi utlovär eriverklig sväng-fest, som final på

vårsäsongen!
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Det passerade
spelprogrammet

I förra numret av PI-Jano håinde nägot,
som lyckligtvis inte hänt förr, och som vi
hoppäs intä ska hända igen. Genom ett elakar-
tat s-amman?iffande av häftigt snöfall,
sjukdomsfall och tiltnasslad postgäng hade vi
iäte någon nilrmare presentation av kafdpro-
grurnmät, med undairtqs föLe1-pel material
öm utmätkta gruppen Enteli. Vi ger {iirför
sättningarna pa de tlvriga gruppema i mars
månads konsertProgam:

8/3 Löfmark-Åkesson Puo
iutt" Uif.arck, Lars Åkesson g.

15/3 Dans med Kay Welander Swingtett
och Jan Östmans Chicago Six

Swingtetten: Kay Welander cVbars,
Hasse Lidltrtim p, Ove Rohldn g,Ru!9-
Enlund b, Robby Pondman dr, Carin Klaesson
voc.

Chicago Six: Jan Östmqn tplflh,-Stephan
Lindstein t5, Göran "Lutte" Bohlin cl, Olav
Fermelin p, Rune Enlund b, Lasse Kullham-
mar dr.

2213 Wishbone
Gunnar Lidberg-Mikael Selander Kvin-

tett

Wishbone: Magnus Kjellstrand ss/as,

Adam Norddn klav, Staffan Sjögren g, David

Hughes b, Magnus Fritz dr.

Kvintetten: Gunnar Lidberg v, Mikael
Selander, Ove Roh16n, Arne Forsell g, Bengt
Wittstöm b.

2913Dixie Tunes
Jonny Johansson-Bengt Hansson Duo

Bo Genberg tp, Anders Ohberg-tb,.Chris-
ter Daun cl, Claäs Hedsröm $/voc, Stefan

Unonius p, Pontus Murberg bjo, Bengt
Bergtstedl b, Conny Lindblad dr.

Jonny Johansson g, Bengt Hansson b.

ANpnrNcAR ocH TILLÄcc

Den26ll inledde vi säsongen med
Svante Thuresson. Det kom 125 betalande och
allt var underbart. Hans Backenroth spelade

bas.
Den2l2 spelade Christer Frössdn

Combo. Ulf Aäåker spelade trumpet, vilket vi
brukar förkorta "tp". Den instrumentförkort-
ning som vi angav i vårt förra nummer ber vi
er glömma..- Täby lazzkaf€,-debuterande Blue Swing
var också på plats, med angiven såittning -

dock hade vi gttlmt att nämna att Äke Nellmer
inte bara spelar trummor utan även bas.

Annons Annons Annons Annons Annons

Köp JAl\to-tröian!
Passa på och köp dig en skön JAI'[O-tröja.
Finns som
T-shirt, svart eller vit ftr 60:-

Sweet-shirt, svart eller vit 250',

Annons Annons Annons Annons Annons



fonograrn för fwtLruL
Soul Clinic: With Pleasure. Kassett.
Distribution Tommy Larsson 0762'78357 eller Jan ottosson 08-756 3115'

Vär föne vice ordförande Tommy Larsson är en begåvad pianist. Han har lett jazzgrupper i
kvartett-eller kvintettformat i många år. Han ingick också i La§se Bulows uppm?irksammade

grupp Malacoda.
^ To*mys nuvarande grupp heter Soul Clinic och aktuell sättn{g åir Claes Brodda sax,

Tommy piaåo, Jan Ottossän Läs, Inggm-ar Björkman trummor och Gerd Ottosson sång. Tidigare
hade maä Pelle Andersson på sax oöh klarinett och han ?ir med på fem av de femton låtarna på

den hiir kassetten.
Den åir producerad i professionell studio och man har också betalat verbörliga STIM-.

avgifter. Resultatet iir således en produkt, som inte bara åir ljudtekniskt OK utan dessutom helt
legal.

Avsikten har varit an visa upp bandet från den mest utåtriktade och dansviinli_g_? tldq1t, Dt!
nar Ufivit g"nå*gaende friska teåpon och4l4-takt Ingen ballad - en låt som KurtWgils^ *Speak

iä*';f.oripå hölvarv, och en lätt maskerad fransk chänson s_om "My Vll"logus också in i
gladiazztorinem.Aast iycter jag attfungerar_i-*Allright, Ok, You Win", dåir Tommy spglar.

;dfii. Det passar honöm utä#kt, hanlspel får exrä flyt och det låter ganska mycket Harlem
och Count Basie.

De båda tenoristerna närmar sig Tommys mainsEeamstil från varsitt hå11. Pelle Andersson

har bopideal, han startar hos Dexterbordonbch sträcker sig mot Coltrane- Claes Brodda har sin

*rrpio'ngfigu hemvist i 3O-talsswingen. För honom känns det siikert n_agurligare att spela "Lady
gr'Gooä"än "Rifftide", dvs bopveisionen på Gershwins harmonier. M_en j1g tycker nogl.att han

pur*r väl så bra i bandet som sin föregå_n_gäre. §iir Brodda.har solo iir bandet som allra tiitast -

ibland kan man tro sig höra någon gluä Näte- eller Riversideplatta från glansperioden på 60-

talet.

I alla låtarna, utom fyra, dr det sång. Gerd Ottossons röst ger Soul Clinicen stor del av dess

identitet. Hon har en bra itist, hennes misikglädje sprudlar och swingkåinslan åir god. En del

tekniska saker, som jag inte förstår mig på i-deåli, kan såikert förbätuas, med det kommer att

lösa sig med hårt arbete.

Till nästa kassett, som gruppen utan tvivel har material till, önskar man några ballader, mera

orgetjiiro.fi, f.irnfOi allt, p-ro" !a Tommys och Claes Broddas kompositioner. I väntan Plggt
[äi-åän fugni rekommendära alia och envar att glädja sig, festa och dansa till tonerna av "With
Pleasure"!

Eller ännu bättre: Hyr bandet "live"!
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Jazzprogram i Riksradion fr.o.m. våren 1992

MÅNolc
P3

Trsolc
w

Lön»lc
P2

P1

ONsolc
P2 14:15 - 17:fi)

Hålltider:
lazz-aProPos från gfudagen 

-l-4.,30
Jazzkonseit från torsdagen 15:05

12205 - 12230
- Jazz på platta
- Levande jazzmusik

19:30 - 20t20
Hålltider:
- lazz-apropos, aktualiteter mm. 19:30
- Jazz-feattxes 19:50

ToRsolc
P2 21,215 - 22215

Jazzkonserter

23230 - 24.N
-IJazzkanrmaren
- Från WC handY till BB King

16:05 - 17:fi)
- Jazzstudio/skivnyheter/recensionsprogram mm

18:45
- Smoke Rings från onsdagen

22:00 -24200
- Dj*goltonserter, intervjuer, f?irska plattor, nyheter, tävling

SöN»lrc
P3

DtOAtN'fOR, DrL



Sommarkurser
I skiftet februari-mars brukar dst komma

ut en liten skrift, som Univer-
sitetskanslerämbetet ger ut, nämligen en

sämmanställning av de sommarkurser i musik
som anordnas. Då kan t.ex en ambitiös fri-
tidsmusiker återigen börja grunna över vad
han ska göra med en vecka eller tio da-gar av

sin seme-ster: Ingesund, Marholmen, Vising§ö
- eller kanske erikurs i afrikansk trumslagning
vid Falu Folk Music Festival.. Ett bra sätt att
få slaiften i sin brevlåda * att vara prenumer-
ant oå tidningen Tonfallet. Kostar numera
150i- per år (tio nummer) Poftglr.o ?-71.25'4.
Frågaännars på ert studieförbund eller hos

Erilis Nothandel, Karlavägen 40.

Vårlammet
Den1612 var det jamdags. Huskompet

var oå olats och precisdussinet fullt av jam-
**ä träd" försaälats plus en till.

Bland kompmusicerande j ammare
miirktes Tage S vede stig bas och. trurn slagj[na
Berth Vingf,ammar och Måns Tingberg. Förra
årets vinnäre av Folkparksjazzen och Täbybo

sedan 1988, Mia Stenberg sjöng, och hon
hade med sig pianisten Alf Häggkvist. På den

vokala spinrisi-dan återfanns också Gerd
Ottosson. Och så fanns Erik Svanholm på

plats, med ffombon och vibrafon. Ovriga
iarnrnat" var: Bernt Olofsson munspel, Nils
-Andersson 

flygelhorn, Arne Sande klarinett,
Björn Wada 6ötr lan Berg Tenor, Hans Mar-
schall baryton.

Det var ett himla fint jam. Förr var nog
våra iam rolisast för de iammande, men nu är

det oita musilaliskt omväxlande och intres-
sant också. Vår vän Erik Svanholm uttryckte
via PA:t sin belåtenhet. Han har rik erfarenhet
av olika jam runt mom i Stockholm och
förorterna, sa han, och JAN0-jammen tar
priset. Sådant beröm tar vi tacksamt till oss.

Noter..
..iir bra att ha, och övningsböcker. Trosa

Musik har varit det vanligaste inköpsstället
för alla som villha Aebersold Play Along,
insEumentskolor, solotranskriptioner eller s.k

Fake Books. Vi kan tipsa om ett åtminstone
för oss nytt ställe i sjiilva huvudkommunen:
Aulos Musik, Folkungag. 61, tel. 08-642
2400. Det finns instnrktionsvideos också -

tekniken hejdar sig aldrig!"

Ovningsmaterial
Den välkände västkustsaxofonisten Ove

Johansson meddelar, att han har gjort ett
övninesh?ifte. som kan anv2indas av såväl
bHsarä som pianister, gitarrister och basis.ter'

Häftet, som blivit väl mottaget av rmprovlsa-
tionseieverna vid musikhögskolan i Göteborg'
diir Johansson lir verksam iom l?irare, finns i
diskant- eller basklav och innehåller fraser ur
jazzfiaditionen, kombinerade i olika mönster
och II-V-I-progressioner.

Det köstar 100:- inklusive moms och
frakt. Vid bestiillning av 5 ex eller fler utgår
rabatt i stigande skalä: 5% pä 5 ex, l0?o föt
10, maximät2}%o för 20 exemPlar.

Ove Johansson har adress Box 9, 310 42

Haverdal.
Telefon 035-511 39, telefax 51439-

8&:=
-A"rPAIN



Grannklubbarna
fYresö Jaz- & Blues Glub:

l3l4 Summit Meeting med Bernt Rosen-
gren och Nisse Sandström.

28/4 Monica Borrfors

11/5 Bunta Horn Jazzband

2615 Jazzdragspel

]laninge Jazzklubb

7/4lam

5/5 Monica Borrfors

Jazzklubb Syd

2l4BjffnWretman Q5, Fria Teatern,
Högdalen

T15Tradjam

I Rågsveds Folkets Hus åir det jam den
614,2314 och2015.

t te C,?€i/4 
{oA/e
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Medlemsrabatt
Err av de många fördelarna med att

vara JANO-medlem är, att man har
kraftig rabatt på entr6n till Täby Jazzkafl.
De kvällar vi har särskilt illustra at-
traktioner är denna rabatt extra märkbar.
Men inte bara det - vi lANO-medlemmar
kan också få rabatt när vi besöker andra
SfR-anslutna klubbar i Stockholms-
området - det finns ett tiotal sådana.
Medlemmar i dessa klubbar får
naturligtvis också rabatt hos oss.

Här är en lista på de aktuella
grannföreningarna:

I azzklubb E asching, Kungsgatan 53.

lazzklubb Syd,Rägsved, tel 54'l'9 90,
Barbro Nylander.

lazz i Östelåker, tel0764-620 36 (h)
635 83 &) Lars Akesson.

Sunilbybergs Folkets Hus, tel29 27 1'3
Lennart Enwall.

Hanin4e lazzkafö, Folkets Hus Han-
den, tel 075a-240 01 Håkan Skytt.

Tyresö lazz I Blues, tel777 00 40
Urban Loinder.

Tumba Caffan, tel778 40 60 Bengt
Petters.

Spånga Eolkan, tel 28 28 20 Kjell
Fernström.

Solna,tel2T 67 lzBarbro Matsson.

,firut

Ordförande: Birgitta Wikander 768 5764 (b)

Palissadgränd 60
18s46 rÄev

Vice ordf : Jan Berg 662 6513 (b)

SkepParg. 14 24 62 00 (a)

114 52 STOCKHOLM
Kassör: Margit Annerstedt 0762-50320 (b)

Täbyv.258
18s44 rÄev

Sekreterare: Bo Nerelius
Teknikerv. 17

796 51 42 (a)

21 13 79 (fax)
0762-7066e (b)

a762-73315 (al
18632 VALLENTUNA

Redaktör: Bernt Sahlberg 793 4712 (a)

"PIJANO" Sviskonv.40 0758-17879 (b)

175 49 JÄRFÄLLA 7932440 (tax\

Täby Jazz Cafö: Söndagar 19-22

Fö re n i n g sg ärd e n, Attu n d af ältet 1 2
( B ibl i oteksh u s et) TäbY Ce ntru m

f&y&ikcrrn r Bcpro 1t92
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