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Dags igen för höstens här-
liga jazzkvällar

Program september - oktober 1999
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Fredrik 0lsson Kvartett
Claes Janson: Thibute To
Nat "King" Cole

U.N.O: Ullberger, Nerelius, Olsson
Hayati Kafd och Monica f)ominique

Vintage JazzBigBand10/10

17lLO Jesper Thilo Kvintett

24110 Mr M's Entertaiment Orchestra

Arr. Jozzfr[u66 lfurdo* . 'fii.6y rQt[tur- odt frittdsnrimnd . Studizftirfiundet iluagnsfokn . Me[1orgarsfo[an



Kära jazzvånner!

Hösten kommer med Jazzmusik i glada vänners lag. Hoppas att Du haft en skön

sommar och kunnat njuta av sol och värme.

På Täby Park Hotel har det arbetats med att göra om restauranger och bar så man

stannar upp niir man kommer in och säger Oh SÅ FINT. Vi måste ha Sveriges

absolut bästa lokal för våra träffar. Det iir hiirligt tycker jag. För övrigt blir det

som vanligt. Ett digert program med blandad musik som vi hoppas skall passa

alla smakriktningar. Inne i bladet har Bosse sin presentation, ytterst läsvZird.

Vi har under sommaren haft gHdjen att fira några medarbetare.

Kjel-Åke Svensson SJR:s sekreterare och oumbiirlig nyckelperson i admini-

strationen av Sveriges jazzklubbar. Vi iir honom stort tack s§ldig!

Margit Annerstedt, vår redaktör och trogen styrelsemedlem sedan minst 10 ar, Per

Kjellberg också trogen styrelsen och huvudansvarig för PR. Alla har de fyllt 60 år

"trot" den som vill.

Ett smärtsamt budskap har vi också fått. Staffan Fischerström jazzälskare och

musiker har gättbort. Han sågs ofta på klubben och var med och jammade den 18

april vid firandet av vår 20-årsdag. Kay Welander har skrivit minnesord inne i
bladet.

För oss som får vara med etttagtill gäller: tagvarupå dagen.

Välkommen till en ny höst.

Tillgivna

tsirgitta'l,fifronfer
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TABY JAZZ CAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Söndagar kl 18.30

Kvartetten: Fredrik Olsson g, Christer
Frössön p, Jan Cederqvist b, Sören
Holmström dr.

Velvet Boys: Claes Janson voc, Kjell
Öhman p, Rune Gustafsson g, Hans
Backenroth b.

Vi inleder den hlir kvällen med en lokal,
nybildad kombination. Fredrik Olsson är

musiklzirare i Åkersberga. Han dök upp på

ett par av våra senastejam och visade sig

då fungera utmärkt bra tillsammans med

Christer Frössdn. Nu har det blivit en kvar-
tett bestående av Fredrik och den eminenta
trio med Jan Cederqvist och Sören

Holmström, som har hörts på olika
jazzstallen inne i Stockholm under året.

Standards, blues och originalkompositioner
framförs i beboptraditionens tecken.

Ffedrik Olsson

Chrieter §rö***n ]a* Cederqui*t Söten Flolrnströrn



Kvällens andra attraktion är The Velvet
Boys - som framgår av sättningen ett riktigt
All Star-band. Deras program heter "A
Tribute To Nat King Cole". Just den här

instrumenteringen med piano, gitarr, bas

och sång var ju den store Nat Coles känne-
märke (innan han blev en riktig storsäljare
och försågs med väldiga, stråkbemängda

bakgrunder). Id6n att göra ett Nat King
Cole-program med Claes Janson är natur-
ligtvis lysande. Den store stilbildarens
sammetsvärme åir det nog ingen som kan
komma nzirmare än Clas J. Vi har förresten
ett jubileum attfta: Det var 1939 i Los
Angeles, i en liten klubb på S:a Monica
Boulevard, som Nat king Cole först lanse-

rade sin berömda trio. Han hade Oscar

Moore på gitarr och Wesley Prince på bas.

Claes Janson har nog t.o.m ännu mer kvali-
tativt högtstående krafter till sitt förfogan-
de!

Om ni vill sitta ndra scenen, kom i god tid!

U.N.O: Gunnar Olsson as, Jacob Ullberger
g, Bo Nerelius b.

Kafö-Dominique: Hayati Kaf€ voc, Monica
Dominique p, Johan Hörlön as, Jörgen
Smeby b, Johan Löfcrantz dr.

Först blir det en uppvärmande halvtimme
med en kammarjazztrio. Gunnar Olsson,
silverhårig gentleman med ett förflutet i 40-
och 50-talets jazzlt, och helt unge gitarr-
kometen Jacob Ullberger från Upplands
Väsby (känd från bl. a de egna grupperna
Hot Igloo Quartet och Smooth Bop

Quartet) framför standardlåtar och inte
alltför ofta spelade kompositioner av

Strayhorn, Jan Johansson och Erik
Norström.

Claes Janson Foto:Göran Levin Gunnar Olsson



Sedan äir det dags för en ny produktion på

högsta nivå. Monica Dominique iir ju väl
känd i en mängd olika egenskaper. Hon kan
kiassiskt pianospel, hon sjunger, spelar te-

ater, komponerar. Hon har samarbetat med
Hasse & Tage, Tommy Körberg, Jojje
Wadenius, Anders Linder - med den sist-

nämnde gjorde hon t.ex en miljömusikal.
Vad man kanske lätt glömmer rir, att hon
också zir en fantastiskt fin jazzmusiker. Inte
bara som sångerska och pianist utan också

som kompositör och arrangör. Hon har
gjort en underbar trioskiva med sin bror
Palle Danielsson och Leroy Lowe, hon har
skrivit för Radiojazzgrappen och samar-

betat med Monica Zetterlund. Nu ska hon
få chansen att ge fria tyglar ät sin jazz-
personlighet, tillsammans med vår egen

Hayati Kafd och tre av de vassaste av våra
yngre jazzstjämor.

Vi iir ganska nöjda själva. Ha en hiirlig
kväll!

Hayati Kafö

Vi satsar på musik och kultur

Medborgarskolan Södra Roslagen
Kryssarvägen 20, Näsby Park
Box 3103 183 03 Täby
Tel 756 00 45 Fax 732 5898

VäIkommen!

Monica Dominique



Rolf Sundby tp/arr/voc, Lars-Olof Eriksson

Lars Folkerman tp, Magnus Bylund tb/voc,

Peter Hallgren, Johnny Korner as/cl, Lars
Elf ts/voc, Bert Skittung tu/bars/voc, Bo

Löfgren p, Nils Hinnerson bjo/g, Jörgen

Svensson b, Anders Winald dr

Med en viss naturnödvändighet blir det så,

att vi till stor del sätter grupper från
Stockholmstrakten på vårt program. Men
ibland försöker vi rycka upp oss och blicka
lite längre ut i viirlden. Som nu i kväll, då

vi presenterar en väldigt trevlig orkester

från Göteborg: Vintage lazz Big Band.

Vintage betyder årgäng - det rör sig här om

ärgängsjazzfrän}}- och 30-ta1en. Man kan

nog säga, att Vintage JazzBrg Band iir
västsveriges svar på vårt Kustbandet. Så nu

blir det Ellington, Basie, Fletcher

Henderson, Jelly Roll Morton, Luis Russel.

Klassiker som sjuder av liv och lust. Rolf

Sundby, västra Sveriges Bent Persson,

leder orkestern och står för de vältranskri-
berade alrangemangen. Och musiker med
känsla för den här musikstilen finns det
gott om i rikets andra stad. Vår kontakt-
person, Bo Löfgren (fran Stockholm)
skickar med ett helt A4 med citat fran alla
de goda recensioner som det hiir bandet har
fått genom åren. Ett axplock: "Ställvis helt
glänsande" (Claes Ringquist i OJ) "..man
mäter sig mer än välmed grabbarna i Kust-
bandet" (Lasse O Månsson, OJ) "På en

internati on ell j azzf estival hade b andet blivit
en sensation.. låter bättre och bättre för
varje gang man hör den" (Lennart
Blomberg i GP) "På pluskontot kan VJBB
också skriva upp att det visuella intrycket
av gruppen zir en stor behållning" (Lennart

Wikström, B ohuslänningen).

Jojomänsan, gott folk, vi tror att vi har
laddat för en riktig jubelafton!

Vintage Jazz Big Band
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Jesper Thilo ts/cl, Oliver Antunes p, Jens

SkouOlsenb,ffidr,
Ann Farholt voc. S$re., Fro.rt

Säsongens utländska gästspel sva.rar Jesper

Thilo för. Han hör till de tenorister i den
gyllene medelåldern som representerar den
klassiska stilen: Ben Webster-skolan skulle
man kanske kunna säga. Han hör utan
tvekan tillde bästa av det slaget.

Jesper Thilo hade en berömd morfar,
Hjalmar Kofoed, kapellmästare på Tivoli.
Jesper började spela jazz redan som 14-

åri.rg. Senare gick han igenom Det
Konglige Danske Musikkonservatorium,
som klarinettelev. Tio år medArnvid
Meyers swingbaserade orkester och23 är i
Danmarks Radio Bigband, varav 15 år som

lead-saxofonist, har varvats med samar-
beten med gästande amerikanska musiker:
Ben Webster, Coleman Hawkins, Johnny
Griffin, för att bara nämna några.
I Sydsverige åir Jesper Thilo ett välkänt
narrrl, något av ett begrepp och riktmiirke.
På våra breddgrader förekommer han
mindre ofta, och sällan med sin egen, väl
safllmansvetsade grupp. Men vi villgåirna
presentera honom i just den inramningen,
som vi tycker iir hans rätta. Vokalisten Ann
Farholt åir relativt välkänd hos oss, liksom
basisten och trumslagaren. Pianisten
OlivierAntunes iir kanske något mindre
namnkunnig, men förtjänff all tänkbar
uppmiirksamhet. Det hiir iir grupp som det
stänker om.

Välkomna till en genuin swingfest!

Dags att lösa nytt
medlemskort
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Magnus Bohman, Christian Rask tp, Klas
Jervfors tb, Tobias Eliasson, Kaj Sundquist,

Lars Bricklund s, Daniel Tilling p, Anders

Pirinen b, Jonas Waldenfeldt dr

Ett gäng ungdomar i25 - 3}-äLrsåldern,

nästan alla fran ABC-området, har slagit

sig samman och bildat den håir orkestern.

Bebop och mainstream står på repertoaren,

och orkesternamnet antyder en viss

betoning av underhållningsmomentet.
Orkestermedlemmarnas bakgrund iir
skiftande, där finns musikhöskoleutbildad
basist, och trombonist en musikskolerektor
och en pianist med rötter i Malmö. Arran-
gemangen låter mycket fräscha, och både

brass och saxar klingar samtrimmat och
fint. Sanginslag förekofirmer.

Ge föralldel det hiir bandet en chans. Vi tror
att det förtjänar det! Magnus Bohman och Klas Jerufors

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

TMI har studiecirklar för dig som vill låira dig spela.

Instrumenten iir Keyboard, Elgitarr,
Elbas, Trummor och Slagverk.
TMI har även undervisning i sång,

piano och akustisk gitan.

CIa
V

S t u di efii rb un d e t Vux e n s ko I an,

Tel: 08-756 40 60,

Kemistvcigen 14, Box 137, 183 22 Tiiby
756 50 60 Fax: 08-756 11 60



Vårjammet

Den 28 februari var det dags för ordinarie Vårjam (ett extra jubileumsjam hölls den 1814, mer
om det på annan plats). I Huskompet hade vi den hiir dagen Lars örback p, Jan Ottosson b
och Ingemar Björkman dr. Jammade giorde:

Ragnar Lind6n cor, Henrik Jiirnefors tp, Nils Andersson, Sven Högdahl flh, pekka Leander tb,
Bengt Lindblad fl/tb, Sven-Olov Malmberg, Lennart Planemo cl, Åke Hindal cUvoc, Kay
Welander cUbars, Ötj* Olsson as, Veiko Käärinen, Bosse Vi16n ts, Hans Ling ts/voc, Christer
Fröss6n, Daniel Svensson (fran Gävle) p, Fredrik Olsson g, Erik Svanholm b, Berth
vinghammar dr, Mårten Nilsson dr/voc, Lisbet Bäse, Rohde Köllerström voc.

***{<**{<*{<** ***{<r< * * ***

Jazzklubb Nordost (JANO)
Verksamhetsberiittelse 1/1 1998 - iI/12 l99B

Medlemsantal
Föreningen hade den 311121997 314 medlemmar. Den31tl21998 var siffran476.

Styrelse
Styrelsen har bestått av Birgitta Wikander ordf, Stig Lind6n vice ordf, Jenny Zachrisson
kassör, Bo Nerelius sekr, Margit Annerstedt, Nils Andersson och Hans Ling. Suppleanter var
Hayati Kaf6, Åke Arell, Per Kjellberg, Birgit Litzelloch Rolf Lundh.

Margit har redigerat medlemsbladet, Per har skött PR tillsammans med sekreteraren, Hayati,
Nils och Hans har skött ljudanläggning och ljus.

Som programråd har fungerat ordföranden, sekreteraren, Nils, Hans och Hayati.

Styrelsen har hållit sju stycken protokollförda möten, varav ett var ett heldagsmöte på
Såstaholm den9l5.

Täby Jazzkafd
Våren ordnades 10 konserter och ett jam på Täby Park Hotel. Snittsiffran blev 166 betalande
per kväll, med toppnoteringar för Georgie Fame den 25tl (377), Kustbandet den l9l4 (265),
Scott Hamilton den 812 (250) och Östen Warnerbring den lt3 (220). Höstsäsongen omfattade
9 konserter och ett jam och lockade i genomsnitt 157,6 betalande per kväll. Bästa siffror hade
Putte Wickman 18/10 (258), Hayati Kaf6 med Sandvikens Storband 27tg (ZZ3) och Roger
Pontare den 221 Il (215).

Jubileumsiazzriksdas
Svenska Jazzriksförbundet fyllde 50 och detta firades med Jazziksdag på Konserthuset i
Stockholm, med kongressfdrhandlingar och jubileumsbankett i Grtinewaldsalen, jubileums-

9



konsert i stora salen och buff6, luncher och övriga konserter på Fasching. Från JANO:s sida

deltog ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren, Margit, Åke och Birgit.

Regionmöten
Antalet regionmöten fördubblades till två. Det första hölls i Rågsved den l4l4 med Jazzklubb

Syd som viird, det andra i Handens Folkets Hus den 6/10, hos Haninge Jazzklubb. Som

tidigare mötte förbundssekreterare Kjel-Åke Svensson upp, liksom representanter för ungeftir

hälften av regionens klubbar.

Övrigt
Sekreteraren har representerat stockholmsregionen i SJR:s styrelse. Vice ordföranden har

representerat oss i Täbys föreningsråd. I samband med återinvigningen av Roslagsbanan den

16/5 spelade genom vår förmedling Blommans Dixieland Band på Östra Station.

Slutord
Den avgående styrelsen tackar för allt stöd som kommit oss till del och ser fram emot en

lovande framtid för jazzmusiken.

Täby den 2l marc 1999

Birgitta Wikander
ordförande

Memories of you
Staffan Fischerström

Den2ljuli - en solig högsommardag -

avled vibrafonisten, pianisten Staffan

Fischerström efter en längre tids sjukdom.

Jag liirde känna Staffan i mitten av 7O-talet

och vi kom att spela tillsammans under

många år i grupper som Swing United och

Swingtetten och bl.a. vid Täby Jazzfester

ochlazzcafler. Sista gången Staffan stod

på en scen var för övrigt vid klubbens 20-

årsjubileum. En spelning han inte ville
missa. Under årens lopp har han glatt
många med sitt fina vibrafonspel, festliga
sång och generösa personlighet.

Staffan fick många vänner som nu saknar

honom men också har ljusa minnen av en

mycket god vän och musikant.

Kay Welander

Bo Nerelius
skereterare
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20-årsjubileum med Jams e s sion

lazzkJubb Nordost (JANO), Storstockholmsområdets näst äldsta nu verksamma jazzförening
(om man undantar en klubb för 78-varvssamlare) firade sitt 20-årsjubileum i april. Officiell
födelsedag iir den 2214, men vi firade med en stor Jazzfest i Täby Park Hotel den l8/4. Dagen
till iira hade vi upprättat ytterligare en scen, förutom den ordinarie i hotellets Rotunda.
Utstiillningslokalen i den f.d badmintonhallen på hotellets baksida visade sig duga mycket bra
som musiklokal. Fjorton orkestrar, sju på vardera scenen, gjorde sitt yttersta, och stämningen
var på topp redan från första avstampet. Det var genomgående lokala grupper, företrädesvis
med anknytning till nordostregionen, som gav en övertygande bild av det lokala jazz-
musicerandets bredd och kvalitet. Även de yngsta var företrädda, och gjorde mycket bra ifran
sig.

Dagen kulminerade i ett jam, som samlade en stor skara hugade musikanter. Tyviirr kom inte
jammandet igång förrän lite efter halv tio och vi kunde inte släppa fram mer än lite drygt
hälften av alla som ville spela. HUir iir listan på dem:

Olle Törnqvist cor, Ruby Nordström tp, Pekka Leander tb, Åke Johansson cUfl, Claes Brodda
as, Pelle Andersson, Bosse Vil6n, Lars Dahlgren ts, Kay Welander bars, Adam Forkelid p,
Erik Kjellberg p/vib, Jon Nagourney vib, Björn Wretman b, Arne Els6n, Berth Vinghammar
dr, Wilson Michaels, Dordy Reyment och Caroline Williams voc.

Huskompet var det ordinarie, dvs herrar Larsson, Ottosson och Björkman.

De fjorton, som inte flck komma till, önskar vi välkomna tillbaka den 7ltl, dä höstjammet
går av stapeln.

Höstens program Jaz*lubb Syd
Rågsveds Folkets Hus

Sept
7 Jamkväll. Viird: Bj Wretman
2l JazzCaf!.PositionAlpha
okt
5 Jamkviill. Viird: Kay Welander
16 Orkesterparaden
26 JazzCafö. Ensembler från S Latin

+ jam efteråt
Nov
9 Jamkvåill med tonvikt på dragspel.

Våird: Bertil Sturk
16 Skeppsholmsfestivaler under 10 år

Ingemar Björkman visar film i
Högdalens Bibliotek

23 JazzCaf|.Always + jam efteråt
Dec
7 Jamkväll: Viird Kay Welander

Blommans Dixieland Band fortsätter med
gladjazz på Restaurant Louis, Söder-
hallarna, Medborgarplatsen. Som vanligt
spelar vi varje vecka på onsdagar kl 19.30
- 22.30. Då kan du njuta av både musik
och god mat. Och du vet väl att det iir
gratis entr6 så det iir bara att slinka in. Tä
med dig goa vänner och utnyttja höst-
kvällarna till något trevligt. Blomman och
alla andra i giinget lovar dig svängiga
kvällar.
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Täby Jazz Caf6
Söndagar kl 18.30 - 21.30

Täby Park hotel
08 - 732 80 60

Puben serYerar smårätter till
" J azzprrser" fullständi ga

rättigheter.
*

Konstutställning

Hur man tar sig titl Täby Jazzcaf6.
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 jiirnvägen och

sväng vänster in på Marknadsvägen. Tag

första gatan till höger in på Kemistvägen.

Jazzcafletligger 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 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 tillhpl
Gribbylund södra.

Birgitta Wikander
Per Sundbergs väg
183 63 Täby
Tfn:08 -7562468

Stig Lind6n
Åvavägen 11

187 32Täby
Tfn/fax: 08 - 758 91 36

Jenny Zachrison
c/o Bengtsson
Karlbergsvägen 80, ög, 4tr
113 35 Stockholm
Tfn:08 -3tOt34

Bo Nerelius
Teknikvägen 17

186 32 Vallentuna
Tfn/fax:08 - 511 70669

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

Hans Ling
Nils Andersson

Hayati Kaf6
Åke Arell
Per Kjellberg
Birgit Litzell

Ordförande:

Vice ordf.

Kassör:

Sekreterare:

Red:

Ovr ledam:

Suppleanter:

JANOs adress: Palissadgränd 60
L87 46 Täby, tfn: 08 - 768 57 64

JANOs postgironummer 19 25 83 - 3

JANOs medlems- och entrdavgifter:

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

En av fördelarna med attvara medlem i JANO
iir givetvis rabatten på entr6avgiften till Täby
Jazzcaf!. Samt förstås att få PiJano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du

också rabatt niir du besöker andra SJR-anslutna
klubbar i Stockholmsområdet - det finns ett
tiotal sådana.

srocxHoLir t2


