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kylig marsmånad !

Program mars r april 1999

13/3 Sören Rydgren med
Kjell Ötrman Trio

Vokalgruppen Ambrosia

Klarinettisten Buddy DeFranco
med Claes Cronas Trio

Storyville Creepers

J azzklubb Nordost (Jano)
fyller 20 är vilket firas med
stor Jazzfest i Täby Park Hotel

21/3

28/3

11/4

18/4
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Jazzvänner!

En fruktansvdrt bister vinterdag sitter jag hiir frusen, förkyld och eländig
och fcirsöker formulera något viirt att ögna igenom.

Det kanske iir låimpligt att g&a Dig uppmiirksam på vårt samarbete med
de två studiefcirbunden som finns med i medlemsbladet som annons och
på våra affischer, Studieförbundet Vuxenskolan och Medborgarskolan.
Det iir viktigt att vi som arbetar med kulturfrågor träffas på olika sätt
och hjälps åt att sprida information om varandra. Det finns fortfarande
täbybor som inte har en aning om att det finns en jazzklubb i Täby t ex.
Det behövs information enligt mun till munmetoden också, vilket vi
hoppas att Du trjälper till med.

vart 20-årsjubileum nåirmar sig med stormsteg och programarbetet
pågår. Jag kan nästan lova att det blir dans i något utrymme diir i Täby
Park Hotel. Många har efterlyst det, och på en fest måste man få dansa
det tycker jag också. Plats finns det gott om. Jamsession skall det nog bli
och naturligtvis flera grupper av musiker. Närmare detaljer i ett
jubileumsextra som kommer i brevlådan till alla medlemmar.

Till dess ha det bra. Kom till vår egen jazz$lubb,
på menyn på mångas begåiran) och drick vad
hotelldirektör och vår trogna supporter.

Tillgivna

tsirgitta'Lfifrarufer

ät pyttipanna (tillbaks
Du vill hos Ingela,
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TABY JAZZ CAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Söndagar kl 18.30

aa

Sören Rydgren acc, Kjell Ohman p, Jörgen
Smeby b, Johan Löfcrantz dr

Sverige har, som vi ofta påpekat, en stark
tradition när det gäller jazzdragspel. Ända
fram till rockmusikens genombrott på 60-
talet var dragspel det instrument som såldes

mest här i landet. Det kunde man mdrka
bl.a på dansbanorna, ddr Goodman-in-
spirerade kvintetter hade stark konkurrens
av hårdsvängande dragspelsgrupper, ofta
med sättningen dragspel - gitarr - bas. Hiir
är inte platsen att gå närmare in på alla de

genuina jazzpersonligheter, som haft
bälgaspelet som sitt uttrycksmedel. Det
räcker kanske med att säga Nisse Lind,
Erik Frank och Lill-Arne Söderberg.

Vi har då och då haft goda jazzdragspelare

på vårt kaf6program, och hdr har vi nu
ytterligare en. På allmän begäran, som det
brukar heta Sören Rydgren från Bollnäs iir
en av giganterna. Han har framträtt i alla
tänkbara sammanhang, på Nobelfesten, i
kyrkor, pä jazzkJubbar och festivaler,
dansbanor och daghem. Han iir från början
självlärd, fick sitt första dragspel niir han

var nio och blev svensk juniormästare i
dragspel när han var elva. Född i Jiirvsö
l942.Kom till regionmusiken i Dalarna
I9l6 och stannade i 16 ilr. Det gav honom
en möjlighet att komplettera de teoretiska
kunskaperna. Han tillbringade mycket tid i
musikbiblioteket. "Jag var 33 år och
verkligen på hugget", har han berättat i en

tidningsintervju. Han har skaffat sig en stor
musikalisk bredd. Han lyssnar mycket på

moderna tonsättare och han har också

börjat komponera själv. "Det finns ett stort

tomrum mellan enkel musik och extremt
modern musik", sa han i nyssnämnda
intervju. Och intervjuaren tillägger, att
Sören Rydgren kan tänka sig att börja fylla
det tomrummet.

Sören Rydgren hör inte till de artister man
ser i TV varje dag, och han är inte mycket
omskriven i jazzpressen. Men han har
byggt upp ett solitt renomm6 och en stor

Sören Rydgren



fan-klubb. Han har heller inte saknat

offentligt erkännande. Han har t ex. förärats

Albin Hagström-priset, 75 000 kronor.

Prisutdelningen skedde på gamla

Musikaliska Akademin, Nybrokajen 1 1.

"Han spelar välnyanserat, melodiskt,
tekniskt och elegant. Fyndig och småklurig
frasering med fantasirikt innehåll. Det
formligen spritter av spelglädje och

kreativitet neir han tar oss med i
improvisationssamhällets irrgångar". Så

skrev Hans-Erik Bergman i Sundsvalls

Tidning 1996. Kom, hör och döm själva!

Ambrosia
Birgitta Lövmark, Christel Stenung, Margareta Stark-

Theander Stina Lundmark

B irgitta Lövmark v oc/ar4 Stina Lundmark,
M arg are t a Stark-The ande r Chris t e I
Stenung voc, Göran Strandberg p/an;
Anders Johnson b, Anders Lövmark dr

I början av S0-talet dök en ung, ambitiös
täbytjej upp över vår horisont. Hon hette

Birgitta Mattinson på den tiden, numera
Lövmark, och hon bor kvar i Täby. Hon
började som vokalist i ett band som hette

01'Timers. Sedan tog hon sånglektioner,
gjorde en resa till Berklee i Boston och
undervisade i sång på Kulturama. Och hon
startade gruppen Ambrosia, fyra röster med

komp. Hon skriver gruppens

anangemang på ett brett spektrum
av lårar: Allt från 30- till 8O-tals-
jazz,visor Miles Davis, John

Coltrane, Chick Corea, Cornelis
Vreeswijk, Georg Riedel, Robban
Broberg, Antonio Carlos Jobim.

Gruppen har turnerat en hel del
genom åuen, och den har haft en

viss förmåga att entusiasmera sin
publik. "Fyra välsjungande damer

med musikalisk bredd, välartiku-
lerad diktion... ett program med
musik av stor variation... fina
arangemang, som ger fiirg och

karaktrir" - så skrev den om-
dömesgille Uno Pettersson i Dala
Demokraten så sent som i oktober i
fjol. Uno Pettersson framhöll
också, att samtliga fyra vokalister
har stor kapacitet som solister. I
Borlänge Tidning skrev samma

dag Rune Östberg om samma

konsert: "Ambrosia måste vara en

av de absolut bästa grupperna i sitt
slag i landet och det arbaraatt
hoppas att arrangörer landet runt
'vägar'anlita den".



Så iir det, utan tvivel. Ni vet förresten
själva, vi hörde ju gruppen på vårt Jazzkaf|
för inte alltfor länge sedan. Då var det
stående ovationer och extranummer. Det
blir inte siimre den hiir gangen. Särskilt
som man har lyckats få med sig den

eminente pianisten Göran Strandberg, som

också bidragit med arrangemang. Komp-
trion kommer att få några nummer för sig

sjåilv, vilket vi tackar såirskilt för. Göran
Strandberg har varit en sällsynt gäst hos oss

och han hör till våra allra intressantaste

musiker. Och Ambrosia förtjänar sitt grupp-
narnn. Ni vet väl vad det betyder? Vi citerar
från Nordisk Familiebok: "Ambrosia var de

grekiska gudarnas föda, liksom nektar var
deras dryck. Bådadera gåvo dem ungdom
och odödlighet".

Buddy DeFranco cl, Claes Crona p, Hans
Backenroth b, Petur "Island" Östlund dr

Klarinetten ingick i de första instrumentala
jazzgrupperna, som bildades i södra USA i
slutet av förra århundradet. Tidigt kom det
fram stilbildare på instrumentet. Musiker
som Johnny Dodds, Jimme Noone och
Sidney Bechet (som senare kom att mest
ägna sig åt sopransaxofonen). Under
swingeran var Benny Goodman och Artie
Shaw stora förebilder och trjältar. Sedan

kom bebop och s.k cool jazz. Då började
klarinetten bli mera sällsynt i jazzsamman-

hang. Trumpetare och saxofonister ledde
utvecklingen och dominerade stort. Men vi
har några få exponenter för en modern
uppfattning på klarinett. Där finns t.ex John
La Porta, som samarbetade med Lennie
Tristano. Dåir finns Åke Hasselgård, Arne
Domnerus och Putte Wickman. Och, inte
minst: Buddy (Boniface) DeFranco, född
1923 i Camden, New Jersey.

Vi satsar på musik och kultur
Välkommen!

Medborgarskolan Södra Roslagen

Kryssarvägen 20, Näsby Park
Box 3103 183 03 Täby
Tel 756 00 45 Fax 732 58 98
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Buddy DeFranco

Som tolvåring vann DeFranco en tävling,
Tommy Dorsey's Amateur Competition.

Vid femton ledde han tillsammans med en

av sina bröder ett storband i South

Philadelpia. Sedan blev han anställd i ett

storband som leddes av Johnny "Scat"

Davis. Han arbetade med Gene KruPa

l94l-42, med Charlie Barnet 1943-44,

Tommy Dorsey 1944-46 och i BoYd

Raeburns bopinfluerade storband 1947.

1949-50 var han medlem av Count Basie

Septett och i samma veva började han

exprimentera med egna smågrupper och

stora band. På nybildade bolaget Capitol

gjorde han i augusti 1949 en platta, "Cool
& Quiet", där han bl.a samarbetade med

vibrafonisten och kompositören Teddy

Charles. Tidigare samma år spelade han

med ett tillfälligt hopsatt storband in "A
Bird In Igor's Yard", en komposition av

George Russell. Nu var han känd över hela

världen. Han vann alla favoritomröstningar
varje år 1945-54. Han var en av de få
klarinettister som framträdde med Charlie

Parker, en av hans främsta inspirations-
källor. De kan t.ex höras tillsammans med

Metronome All Stars 1949.
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I början av 50-talet hade DeFranco en

egen grupp med Kenny Drew och Art
Blakey. Han besökte Europa första gången

1954 och har sedan dess varit bosatt i
Kalifornien, turnerat med J azzAt The
Philharmonic, samarbetat med dragspelaren

Tommy Gumina,lett Glenn Miller
Orchestra och Woody Herman Orchestra,

varit gästsolist hos Mel Lewis Big Band,
turnerat med Lionel Hampton, Terry Gibbs,
spelat in massor av skivor, senast för
Concord. Han har också författat en läro-
boki jazzimprovisation, "Hand In Hand
With Hanon". Detta för att bara nämna

något om hans långa och fortfarande fram-
gångsrika karriär.

Bonniers Musiklexikon karaktäriserar
honom som "en av den modernajazzefls
bästa och tekniskt mest drivna
klarinettister". Och det bästa zir väl gott
nog? Särskilt i kombination med en av

vzirldens främsta kompgrupper, Claes

Crona Trio!

Rolf Ekelund cor, Henrik Sampe tb, Benny
Rigman ss, Tbrbjörn Lindqvist bjo, Lars
Gottfriedz b, Bo Ekelund dr Anna Sise-

Andersson voc.

I vår förening finns det många som minns
S0-talet. Och för många av oss betyder det
skoldanser, Nalens söndagsmatinder och
Gazell Club på Österlånggatan.

Kort sagt: Dagens tema är skolbands-
jazzens glada dagar Bland de ledande på

den tiden fanns några band, som fort-
farande lever, de flesta dessutom i hög-
önsklig välmåga. I kväll kommer ett av

dem, Storyville Creepers, startat i sin första
upplaga är 1954 av bröderna Rolf och Bo
Ekelund. Den första kända inspelningen
gjordes i september det året, med Bosse
Wiildn på klarinett och Anders Stålhammar
piano. Båda dessa, liksom bröderna

LllÄ

Lars Gottfriedz, Benny Rigman, Torbjörn Lindqvist, Rolf Ekelund, Bo Ekelund, Henrik Sampe



Ekelund, från Stockholms nordösffa delar.

De första plattorna, frän 1954 till 1956

ligger i låtval och stiluppfattning nåira King
Oliver's Creole JazzBand. Men sist-

nämnda år kom Rune Pettersson med på

klarinett och sopransax och bandet hittade

en mycket specifik egen orkesterklang, som

vidareutvecklades niir Henrik Sampe (som

då bar efternamnet Hultberg) kom med i
början av 60-ta1et. De gamla 2O-talslåtarna

blandades med Rolf Ekelunds kompo-
sitioner, "Anita", "Myran"och "Gunilla".
Låtar som fortfarande 2ir med på gruppens

repertoar.

För några år sedan slutade Rune Pettersson

av hälsoskäloch efterträddes av en man,

som i många år hade varit hans största

beundrare, nämligen Benny Rigman.

Toöjörn Lindqvist började i bandet unge-

ftir samtidigt som Henrik Sampe. Två
relativt nytillkomna och lite yngre band-

medlemmar Uir Täbyfödde Lars Gottfriedz
på bas och sångfyndet Anna Sise-

Andersson.

Håkan Jansson skrev i tidningen Tradjazz-
pulsen nr I 1997, efter att ha hört bandet på

en krogspelning: "Rolf Ekelunds Storyville
Creepers kan inte musikaliskt sorteras in i
'någon annans fack'. Förebilderna finns
förstås, men man spelar i sin egen stil med
'Rolf Ekelund-sound'... Rolf Ekelund har i
sitt spel på kornetten och i sina alrange-
mang... något unikt som iir traditionellt
men också nyskapande". Håkan Jansson

noterar att det finns en skillnad mot hur det
lät på 5O-talet. "Hans musik framförs i
lugnare men ändock svängande tempo som

ger solisterna möjligheter som de förvaltar
till fullo. Vackrare än så hiir kan det inte
bli".

Tradjazz på svenska, varsågoda alla
jazzvännert

th* inte årsmötet fen 21-

mltrs fr{ t6.N itriny narkh[otef,

fratttke farlns rnef i första
nurnret au {Pi-lana 1999

Välkommen tilt Studieftirbundet Vuxenskolan och TMI!
TMI - Täby Musikinstitut ftir alla åldrar

TMI har studiecirklar för dig som vill låira dig spela.

Instrumenten åir Keyboard, Elgitarr,
Elbas, Trummor och Slagverk.

TMI har även undervisning i sång,

piano och akustisk gitarr.

C'a
V

S t udi efö rbund e t Vaxe n s ko I an,

Tel: 08-756 40 60,

Kemistvägen 14, Box 137, 183 22 TtibY

756 50 60 Fax: 08-756 I1 60



skulle kunna vara intresserade. Och vi ville
giirna ha med alla andra j azzvänner i
trakten, även de som inte spelade själva.
Alla måste samlas och dra åt samma hå11,

resonerade vi.

I stället för att bara smyga igång med kaf6-
verksamheten beslutade vi att ordna ett så

stort och spektakuliirt evenemang som
möjligt, så att vi kunde nå ut tillalla tänk-
bara intressenter. En Jazzfestival vore det
rätta. Tanken var faktiskt lite djärv. Vi,
lokala fritidsmusikanter, skulle vara drag-
plåstret på en festival? Festivaler hade man
i Emmaboda och Kristianstad, men i hela
storstockholmsområdet fanns ingen, utom
de årliga jazzdagarna på Fasching. Och på
festivaler hade man lysande proffsmusiker.
O.K, vi kallar detJazzfest, sa vi. Jazzfesti
Täby. Trombonisten Carl Hyberg ritade ett
programblad med en dekorativ teckning av
en kornett och med fräsig futuratypografi.
Bokstaven "l" i"Jazzfest i Täby" platsade
inte i designen, så det blev "JazzfestTäby".
Lokal: Tibble Teater. Den25 februan 1979
ägde Jazzfesten rum, med tolv grupper (två
nya hade tillkommit under förberedelse-
arbetet) från Täby och Vallentuna. Det kom
600 betalande åhörare. Vår lycka var nästan
lika stor som vår förvaning!

I det tjusiga programbladet fanns en talong
man kunde fylla i om man ville vara med

Yi jazzvänner tycker att vi blir yngre för
var dag som går. Icke desto mindre tvingas
vi inse, att tiden går. Och nu i dagarna
fyller vår ärorika förening 20.

I vad som framstår som ett avlägset
förflutet i en ganska annorlunda viirld,
började en skara entusiaster samlas och
prata affiirer. Vi var övervintrade skol-
bandsjazzare, en och annan inflyttad
landsortsbo med dansbanepraktik, några
musiklärare och musikstuderande, ganska

många unga gymnasister. Vi hade det
gemensamt, att vi alla satt i varsin lokal
och spelade jazz. Spelningarna var för-
svinnande få, och vi var så till den grad
okända att vi till kort tid innan inte ens

vetat om varandras existens.

Det var en ung, energisk man, som senare

blev bas för musikskolan i Älvsjö, som
hade samlat ihop oss. Hans namn var
Magnus Schenström. Året var 1978 och
tiden var början av augusti. Vi samman-
strålade i källarvåningen i Magnus'hus på

Hjortvägen i Ensta, nzira vattentomet.
Magnus hade musiken i centrum av sitt liv
och hade inrett en musikstudio i källaren.
Diir satt vi och bekantade oss med
varandra. Vi representerade tio grupper,

som spelade bebop, tradjazz, swing och
mainstream. Vi hade många erfarenheter
och id6er att utbyta, och vi ställde frågan:
Borde vi göra något tillsammans? Svaret
varja.

Vi tyckte att vi borde skapa en scen, diir vi
kunde framträda regelbundet och helst
ganska ofta.F;tt jazzkaf!, som vi skulle
hjälpas åt att driva, och som skulle ge oss

ett hemma-forum. En arbetsgrupp bildades
med uppgift att inventera lämpliga lokaler.
Vi misstänkte också, att det kunde finnas
ännu fler jazzmusikanter i granskapet, som



och bilda jazzförening. Vi fick in en hel

binge med ifyllda talonger och i mars

samlade vi de intresserade till ett stormöte i
Näsbydalsskolans aula. Alla fick tala om

hur de ville ha föreningen, vad vi borde
göra och hur. En grupp valdes att skriva ett

stadgeförslag och utlysa ett konstituerande

möte. Magnus Schenström fick uppdraget

att skriva handlingsprogram och upprätta

kontakt med Täby kommun, som vid den

hiir tiden höll sig med en jazz-intresserad

kultursekreterare. Den 22 april hölls
konstituerande möte i Viggbysalen,

Södervägen 30 i Viggbyholm. lazzkJubb

Nordost fick sin första styrelse, med

Magnus som ordförande, och vi hade ett

litet jam. I maj ordnade vi kaf6kväl1på
försök i Viggbysalen, för att se om det

fungerade praktiskt. Den 2 september

startade vi den reguljiira jazzkafövetk-

samheten, med gruppenJazz Friends som

första band.

Sedan har vi kört jazzkaflet i olika lokaler
varje söndag under terminerna. Vi fortsatte

ganska länge att ordna jazzfester i Tibble
Teater, en gång per ar, vanligen tidigt på

våren. Niir vi gjorde vår tionde jazzfest

firade vi lite på scenen, med blommor och

besök av Inger Koch från kulturnämnden.

Niir vi fyllde femton stod vi som viirdar för
Svenska Jazzriksförbundets kongress, den

s.k Jazzriksdagen, som då, 1994, hölls i
Täby Park Hotel. Vi gjorde ett litet
jubileumshäfte med mycket bilder, och lät
jazznksdagsledamöterna hurra för oss (dom

hurrade nog inte, men vi fick en applåd, n?ir

vi öppnade Riksdagen den22 april).

Nu niir vi fyller 20,td*te vi göra en

mindre Jazzfest igen. Det var länge sen sist.

Vi vet, att vi fortfarande har mänga jazz-

musikanter bland våra medlemmar, och nu

är tiden kommen för dem att visa upp sig.

Tanken är, att vi ska ha musik i Rotundan
och i den f.d badmintonhallen på Täby Park

Hotels baksida. Eventuellt öppnar vi en

tredje lokal, dåir vi kan ha ett stort jam. Vi
tar samma entrdavgift som för en vanlig
kaf6kvä11, men kör på flera scener sam-

tidigt från kl. 16,00 ti1122,00. Avslutningen
blir dans till storband inne i badminton-
ladan.

Vi arbetar på programmets utformning och
återkommer med alla detaljer i ett Pi-Jano-
nummer, som kommer i början av april.
Om ni iir intresserade av attvara med och

arbeta kan ni väl höra av er? Speciellt
vänder vi oss till er, som var med och

startade alltsammans. Ni som spelade på

den allra första Jazzfesten t.ex. Och hur iir
det med den yngsta jazzgenerationen? Vi
har en viss kontakt med den genom musik-
skolorna, och vi kommer att ha ett par
grupper dåirifrån med på festen den 18

april. Men vi vill giirna se ännu fler yngre

ansikten på Täby Park Hotel, både på

scenen och i publiken. Gärna i vår styrelse

också, för den delen.

Leve Jazzmusiken!

lri6y lazzgrupp söfor piaruist,

'l/i speforgfn[jazz ocfi repeterar på torsfagar.

W Sören Linfgren tfn: 0S-756 25 7L
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Tlresö Jazz & Blues

har fått ny lokal i Restaurang Masten, som
ligger i C3L, vid avfarten från väg 229 mot
§resö C. Man kan åka buss 802, 803 eller
805 till hpl Industrivägen, och buss 824
eller 840 tillhpl Bergföten.

Måndag den 8 mars håller man årsmöte
och konsert med Swedishlazz Kings med
Franz Sjöström och Keith Nicols.

Lördag den27 mars 2ir det Jazzfestival,
med sju eller åtta band.

Jazzklubb Syd, Rågsveds Folkets
Hus kl 19.30

Tisdag 9 mars Årsmöte med jam.

Söndag 21 mars J azzfest med Orkester-
paranden, solist Ulf Johansson Werre

Tisdag 30 mars Blue Swings 10-års-
jubileum

Tisdag L3 april Jamsession

Avgifterna våren - 99

Medlemsavgift lhalvär 150,-
Abonnemangsavgift/halvår 350,-
Medlemsentr6lkonsert 60,-
Entr6 för icke medlem 80- 120,-

JANO önskar att många löser abonnemang
av två skäl:

x Att få en stampublik
* Att tidigt få in pengar till kassan

Om man tänker gå på fyra konserter så
lönar sig abonnemang, och när man ändå
har betalt så kan man ju titta in utan extra
kostnad och kanske hitta någon musik som
man tidigare inte känt till.

Entr6avgiften för medlemmar höjs aldrig
oavsett evenemangets kvalite, vilket diire-
mot kan ske med entr6n för icke med-
lemmar. Medlemmar får klubbtidningen
PIJANO samt övrig information hemsänd.

Alla inkomster JANO har går till musik-
gager, tidningen, administration, piano-
stämningar samt en liten del till övriga
kostnader. Observera att inga arvoden utgår
till klubbens funktioniirer samt att Täby
Park Hotel står för lokalen.

I
o

DIN SKIVAFTÄN TöN JAZZ OCH NOSTALGIA

Klassisk 1azz, Big Band, Swing, Main-
stream, New Orleans och Dixieland,
svensk jazz, nostalgia m.m. Vi köper,
byter och säljer både CD-skivor, vinyl

och stenkakor. Deisutom har vi T-shirts med
jazzmotiv, musikböcker, vykort och tidningar.

Gör qärna en beställnino, vi kan snabbt få
fram-skivor enligt dina Snskemå|.

Öppettider: Tisd - Fre: 1 1.OO -'l8.OO
Lörd: 1 1.00 - 15.00, Sönd, Månd & Helgd: Stängt

BJÖRNS SKTVOR
Tiärhovsgatan 12,

AV V VAV VAVAVAVAVAVAVAVAV V V
116 21 Stockholm, Telefon /Fax 08-643 27 08

Björns skivor har flyttat, ny adress: Box 465, 128 07 Sköndal, Tfn och Fax: 08-604 4194
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Täby Jazz Caf6,

Söndagar kl 18.30 - 2L.30

Täby Park hotel
08 - 732 80 60

Puben serverar smårätter till
" J azzpriser" fullständi ga

rättigheter.
*

Konstutställning

Hur tar man sig till TäbY Jazzcaf6

Om man fiirdas i motorfordon tir det E18 .

Om man kommer från Stockholm åker man

via Roslagstull förbi Riksmusdet och

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

Viggbyholm.
Följ Bergtorpvägen över järnvägen och

sväng vänster in på Marknadsvägen. Tag

första gatantill höger in på Kemistvägen.

Jazzcaflet ligger i Täby Park Hotel. Man

missar inte giirna byggnaden för det står

Täby Park Hotel med stora bokstäver på

fasaden som vetter ut mot ett parkerings-

område (med gratisparkering dygnet runt).

Åker *an 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 tillhpl
Gribbylund södra.

Övr ledam:

Suppleanter:

JANOs adress: Palissadgränd 60

187 46 Täby tfn: 08 -768 57 64

JANOs postgironummer L9 25 83'3

JANOs medlems- och entrdavgifter:

* Medlemsavgift/tralvår 150 kr
* Abonnemangsavgift/halvår 350 kr
* Medlemsentr6/konsert 60 kr
* Entr6 fiir icke medlem 80 - 120 kr

En av fördelarna med attyara medlem i JANO
är givetvis rabatten på entr6avgiften till Täby

Jazzcaf€,. Samt förstås att få PiJano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du

också rabatt när du besöker andra SJR-anslutna

klubbar i Stockholmsområdet - det finns ett

tiotal sådana.

Vice ordf.

Kassör:

Sekreterare:

Red:

Birgitta Wikander
Palissadgränd 60
187 46Täby
Tfn/fax: 08 - 168 5'7 64

Stig Lind6n
Åvavägen 11

187 32Täby
Tfir/fax: 08 - 758 91 36

Jenny Zachrison
Kanalvägen 2O,6tr
183 30 Täby
Tfn:08 -7580044

Bo Nerelius
Teknikvägen 17

186 32 Vallenfuna
Tfir/fax: 08 - 51 1 706 69

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby
Tfn:08 - 510 503 20

Hans Ling
Hayati Kaf6
Nils Andersson

Rolf Lundh
Åke Arell
Per Kjellberg
Birgit Litzell

NORRTAUE
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TÄBY PARK HOTEL
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