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2 november
Jamsession med hus-
kompet och Hasse Ling
Det blir en liten ändring denna höst. Jam-
kvällen kommer aff inledas med att huskom-
pet spelar några låtar med Hasse Ling som
solist på tenorsax.

9 november
Leo Lindberg Quintet
Leo Lindberg har oftafatt epitetet underbam.
Han spelar piano och eventuellt även orgel i
kväll. Om det skulle behövas är han inte heller
främmande för att spela bas, trummor, gitan
eller flöjt.

l6 november
Trinity med Karl
Olandersson
Karl Olandersson är som de flesta vet en av vära
bästa trumpetare. Karl behärskar alla stilarter.
Karl sjunger också i Chet Baker's anda.
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Mer jozz i seno hösten.
Kom och lyssno!

23 november

Viktoria Tolstoy, Svante
Thuresson med Claes Cro-
na Trio
Viktoria ser sig inte själv enbart som jazzsänger-
ska. Hon rör sig gränsöverskridande i de mest vitt
skilda stilar.

30 november
Hep Cats med Jack Lid-
ström och Stefan Lindstein
Säsongen avslutas med en högtidskväll för alla
trad- och swingvänner.
Hep Cats var ett hett namn under hela 50-ta1et
och fram till 1965.
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Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby
Söndagar kl 18.30



Hej kcira jazzvcinner!

Wlken htirlig höstpremicir det blev den

28 september med Anders Linder och

hans Prirua band. W är ju sedan lcinge

bortskiimda med upp,skattande kommen-

tarerfrån er kcira publik.
men frågan cir om ni inte slog rekord
i sncillhet under och efter denna kvdll.
Tack alltså och välkomna åter. Vi har
många godbitar kvar. Tcinkte inte skrfua
så mycket mer i detta nummer utan

istcillet lcimna plats.för en sprinnande

rapport.från en av våra mångåriga
medlemmar Ingemar Junehall. Han har
varit på Jbstival i Eilat i Israel, ett land
vars jazzliv inte alltför ofta uppmcirk-

samnlas av oss lldr i Norden.

Vill dock slutligen cinnu en gång på-
minna om kvtillen den 26 ctktober, då

Jano i samarbete med Forex ordnar en

helsvringig kvcill med många av våra

fi'cimsta.j azzrnusiker. Hoppas verkl igen

att många sluter upp och hjcilper till
att höja stcimningen till nya rekordni-
våer så att den CD nifår sorn minne

och tackför hjdlpen blir en kcir raritet.
Glöm ctlltså inte alt kimna en lapp
med ditt namn och din adress i kassan

denna kvdll.
W ses och hörs snart hoppas

IIot Jazz Festival, Isruel.

Red Sea International Jazz Festival i
Eilat avhölls för t.juguandra gången 24-
30 augttsti 2008. Det tir enfestival som

inte liknar något annat. I containerham'
nen hade man skapat 4 stora konsertlo-
kaler med hjcilp av just containers. Runt
scenerna var dessa staplade 2-3 stycken
på varandra, på sidorna stod också

containers och mot havet var det öppet i
»å av lokalerna. Utsikten från scenerna
måste vara vcirldens vackraste, med
bergen i Jordanien och Sattdiarabien i
.fonden.

Det hrir var en mycket vcilorganiserad
tillstcillning. Alla konserterna slartade
exakt på utsatt tid ochför scikerheten

var det vdl ansvarat. Allo besökarefick
p a s s era metal I de tekt or o ch v cis kor
o.d. kontrollerades. Ett tiotal interna-
tionellt kcinda band och ungefdr lika
många israeliska spelade. Stockholms
Jazzfestival varju inte någon renodlad

iazzfestival men i Eilat var det 100 o%

jazz, ntodernjazz. Någon 'hotjazz'd la
Django Reinhardt förekom inte, men det

var 'hot'i ett annat avseende: på dagen

45 grader C i skuggan och på natten 35
grader.

Två konserter hölls samtidigt med slart
kl 20 och den sista stanade 0l:10.
Dessutom var det nattjam med start
00:30 på hotell Ambassador drir de

flesta mttsikerna bodde. Före kl 20 var
det långa bilköer på vcig till festivalen
som låg några kilonteterfrån Eilats

2

centrum. Defiesta konserterna var

fullsatta avfolk.
Hcir.följer en lista på några av de mer
namnkunniga musikerna som upptrcidde

1 m ed i n s t ru m e ntförkottn i n g i no m

parentes): Mike Stern (g), Bob Malach
(ts), Richard Bona (bg), Randy Brecker
(tp,voc), Bill Evans (ts,voc), Tbn'v,Lyne
Carrin gton (dr), Esperanza Spal ding
(b,voc) (hon var på Skeppsholmsfesti-
valen och nyligen på Fasching), Carla
Bley (p), Steve Swallow (b), Kurt Elling
(voc), Ben Riley (dr), Avishai Cohen (b).

F estiv a I ens mes t orgin e lla s dttn ing
hade Edmar Castanedas grttpp med
harpa, vibrafon, trombon och trummor.

Jazzintresset i Israel verkar vara stort,
och många av de inhemska banden
imponerade.
Jag hade också en interuju med Mike
Stern. Han var trevlig att pratd med och
han beklagade att han missade Stock-
holms Jazzfestival ncir han i stcillet blev
sittande på en fl1'g1tlats. Han bercittade
att hans stora genombrott var när han
kom med i Miles Davis band, med vilket
han gjorde 3 LP.

Jano:s hemsida! ,

wwwjano.nu ger dig all in&lmation.

Kubben hor sedan drygt { år tillbaka en

ny och uppfrcischad hemsida. Den kom-
pletterar tidningen PiJano, ggw Du nu
ldser på ett bra sdtt. Härfinns ftrutom
prcgrammetfir siisongen öven bilder
och recens ioner från kons ertkvöllama !

Senaste information om vårt arbete i
fiireningen och sllt om sttT 'qlsen och vi

som jobbarfiriazzen.

P å dagarna förekom ingen festivalmu-
sik, men detfinns mltcket att göra och

se i Eilat.
Man kan snorkla i det kristallklara blå
vattnet, c:a 25 grader varmt, titta på
al la förgglada fiskar i korallreven el ler
besöka Dolphin Reef. Hcir kan man

t.o.m. Jå simma med deffinerna, c:a l0
stycken, i en liten vik i havet. Man kan

ta en båthu'i Aqabaviken eller åka på
jeepsafari i öknen. Om man har tid kan

mdn td en utflykt till den gömda öken-

staden Petra i Jordanien. Holellen cir av
hög,sta klass och maten cir god.

Ingemar Junehall, inj u@lelia com

P er Kj el lb e r g, ordförande

/tuYw*l
;;i, gtout't{\out'

JANO-medlem får du rabatt
du besöker andra SJR-anslutna klubbar

Stockholms-området - det.finns ett tiotal.
program införs i PiJano utan

i mån av plats. Observera senaste

- datum står på sista sidan!

Juzzmusikens Viinner i
IYorrtelje
30oktober Pilsnerbandet-storband
13 november Blue Swing
27 november HrO
11 december Hot Jazz Group

Plrts: Restaurangerna Piren och S/S Norrtelje
Speltid:19.30-22.30.
Besök sajten wwr. norrtelj ej azzc lub. se

Huninge Juzzklubb
4 november CBQ- Contemporary BeBoP

Quintett
2 december Mathias Algotssons Trio

Plarts: Folketshus Handenterminalen 5

Tid: 19.30

Tyresö Jazz & Blues Club
2}oktober Meta Roos och Kjetl öhmans kv.

16 november Tyresö Jazzband till Äland
20 november Titti Sjöblom - jaasångtävling
8 december Allan-Rie del-Gustafs s on

Platsz Re s tauran g Tj ili
Tidz 19.30

Foto: Ariel Besor
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2 november

Jamsession med Huskompet och Hasse Ling

Hasse Ling ts, Tbmmy Larsson piano, Jan Ottosson bas,

Ingemar Bj drkm an trr.unmor.

Det blir en liten ändring denna

höst. Jamkvällcn kommer att

inledas, på Tommy Larssons be-

gäran, med att huskompet spelar

nägra låtar med Hasse Ling som

solist på tenorsax.

Den 8 oktober 1989 började vårt
Huskomp i sin alltjämt bestå-

ende sarnmansätLning sin trogna

tjänst som centrum och motor
i JANOs välbesökta och alltid
omväxlande och stimulerande
jamkvällar.
Lösenordet är bredd!
Som vi sagt fön - alla kategorier
av jazzspelande och jazzsjung-

ande människor välkomnas. Sär-

skilt alla blyga hemmamusikan-
ter som tror att det ärjättefarligt
att spela inför JANOs välvilliga
och initierade publik!
Värd för jammet blir, precis som

i våras, vår egen Hasse Ling.
Alla jarnmare skall ta kontakt
med Hasse, som sedan gör upp
vilka som skall spela och när
det skall ske. De som vill spela

tillsamman anmäler även det til1
Hasse.

Tomrny Larsson, som leder hus-
kompet, är en utmärkt pianist och
han har fint stöd av Jan Ottosson
och Ingemar Björkman.

Mycket välkomna, instrumen-
talister, vokalister och kunniga
lyssnare!
Dessutom är entrdn så låg som
möjligt.

Vdrdför jammet bli4 precis som tidigare, vår egen Hasse

Ling. Hrir tillsammans med Nils Andersson på trwnpet.

Hos oss
får du råd.
Det tjänar
du på,

Du får 10% rabatt på noter och tillbehör och 15%
rabatt när du köper instrument eller likvärdig ut-

: ', (Etbjudandet kan ei komhineras med andra erbjudanden.)

Gita,rrer **** Blås **** Hemkeyboard,**"" Tillbehötft,



9 november

Leo Lindberg Quintet
Förband: Louise Ax6n Kvintett
Leo Lindberg Quintett; Klas Thoresson ts, Fredrik Ohlsson g, Leo Lindberg p, org, Ow*e Gustavsson b,

Moussa Fadera tr
Louise Axön Kvintett: Louise Axön vo, Rasrnus Lindelöw p, Kaspar Agnas g, Tbbias Katffiian b, Filip
Ajaxön tr.

I kväll är det dags ft)r en ung-
domskväll med Leo Lindberg

Quintet. Leo är en mycket begå-

vad ung pianist och organist som

varvar läxläsning med att spela
jazz. Dessutom har vi ett forband

från Täby/Vallentuna.

Leo Lindberg Quintet.
På tenorsax hör vi Klas Tores-

son en annan gigant ur den Yngre
generationen. Han har fostrats i
Sandviken. Vi kommer alla ihåg
vad som uträttats där i GUBB.
Han har i sommar spelat in en

egen CD som kommer att släPPas

i december. Klas behärskar alla
genrer och han har bland annat
gjort en hyllning till Ben Web-
ster. När man behöver plocka

ihop ett storband så finns han

ofta med.

Fredrik Olsson spelar gitam och
deltar ofta i jammen på SWEJS.

Leo Lindberg spelar piano och
eventuellt även orgel i kväll. Om
det skulle behövas är han inte
heller främmande för att spela

bas, trumrnoq gitarr eller flöjt.
Vad månde bliva av detta.

Owe Gustavsson spelar bas och
är den som med sin rutin och
erfarenhet får ge bandet stadga.

Owe har spelat mycket med
Cornelis på 80-talet och var även

med i gruppen Sevda med Maffy
Falay.

På trummor hör vi Moussa Fade-

ra. Moussa var hos oss i februari
tillsammans med Spicy Advice.
Moussa är en flitigt anlitad trum-
mis i många olika sammanhang.

Louise Ax6n Kvintett.
Detta skall bli intressant med
detta förband. Dessa ungdomar
visar att det finns en god återväxt
i varje fall i Täby och Vallentuna.
Rasmus Lindelöw på piano är

son till gitarristen Göran Linde-
löw. Kaspar Agnas har vi hört
for nästan ett år sedan med siaa

bröder som förband. Detta är vad

vi vet idag men efter konserten
kommer vi att ha mer att skliva
om.

Fredrik Ohlsson och Leo

Lindberg.
Leo spelar piano och even-

tuellt dven oryel i lo,till.
Oru det skulle behövas ör
h an inte hell er.frrimmande

för att spela bas, trum-
mo4 gitarr ellerfiöjt. Vad

ntånde bliva av detta.

Fredrik spelar gitarr och

deltar ofta ijammcn på
SWE.]5.
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16 november

Trinity med Karl Olandersson

Karl Olandersson tp, Andreas Hellkvist org, Ali Djeridi tr.

Många kommer säkert ihåg
orgelfantornerna Jimmie Smith,
Jack Mc Duffoch Lou Bennet
som härjade som mest på 60- och
70-talet.
Jack McDuff och Lou Bennet
var två amerikaner som spelade
mycket på Gyllene Cirkeln. Då
kunde man höra en gitarrist med
narrnet George Benson tillsam-
mans med Jack Mc Duff. George
Benson är idag en världsstjärna
som soloartist.
Alla kommer säkert också ihåg
Hanson & Carlsson som hördes
mycket på det Filips Konditori
i Götgatsbacken. Det var Bosse
Hansson på orgel och Janne
"Loffe" Carlsson på trummor.
Och nu är det dags för oregeljaz-
zens renässans.

Karl Olandersson är som de

flesta vet en av våra bästa trum-
petare. Karl behärskar alla stil-
arter. Karl sjunger också i Chet
Baker's anda. Karl förekommer
bland annat i såväl Rolf Wik-
ströms Bluesband, Jan Slottenäs
Storband, Hector Bingert Latin
Lovers Big Band eller varhelst

det skall vara ett tillftilligt stor-
band i TV eller liknande.
Andreas Hellkvist är inte så känd
för den stön'e publiken. Han är
32 är och föddes i Stockholm
men är uppvuxen i Borlänge så

han kan tala betryggande dalmål.
Hans orgelkarriär startade 1995

när han hörde Pierre Swärd, som
också kommer från Dalarna. Han
kommer kanske att demonstrera
hur såväl Jimmy Smith, Kjell
Öhman och Klaus Wunderlich

1åter.

Utöver rena jazzlätar kommer vi
kanske att få höra någon Edvard
Persson låt.
Ali Djeridi är den som tagit
initiativ till denna grupp och kan
väl darför kallas basen för bas-
set. Ali har redan varit hos oss i
november f<irra året tillsammans
medAngeles & Melker. Ali är en

drivande trummis i Elvin Jones

anda.

Ali Djeridi, Andreas Hellx,aist oc'h Karl Olandersson under en konsert i februari
Foto: Hans Lehto

Blommorna kommer från

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

Öppet mån-f re 1 0-1 8, lör 't 0-1 6, sön 1 1-1 6
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23 november

Viktoria Tolstoy o Svante Tfiuressoft,fied Claes
Cronå Trio.

Mattias Svensson b,Wktoria Tblstoy vo, Svante Thuresson vo, Claes Crona p,

Rasmus Kihlberg tr.

Ikväll kommer en av höstens ab-

soluta höjdpunkter. Dessa artister
har varit hos oss flera gånger.

Viktoria Tolstoy tillhör den abso-

luta toppen bland svenska jazz-

sångerskor. Dock ser hon sig inte

själv enbart som jazzsängerska.

Hon rör sig gränsöverskridande
i de mest vitt skilda stilar. Hen-
nes repertoar inkluderar låtar av

såvälPaul Simon som Prince.
Viktoria har nyligen släppt en

ny CD, "My Russian Soul" som

har fått lysande recensioner. Där
sjunger hon musik av lajkovskij
och Rachmaninov såväl som rysk
folkmusik.
Svante Thuresson är också en

man som gärna rör sig över
genregränserna. Svante började
som trumslagare och spelade

bland annatmed Hacke Björk-
sten i slutet på 50-talet. Vi minns
ju a1la åren med Gals and Pals.

1966 kom han två i Eurovisions-
schlagern med "Nygammal vals"
tillsammans med Lill Lindfors.
Svante blev årets MomcaZ
stipendiat i kategorin etablerade

musiker/artister.
Vi kommer ihåg TV o radio-
progralnmet "I morgon är det
lördag" med Osten Warnerbring
och Lasse Samuelssons Stor-
band i mitten på 70ta1et. I ett av

dessa var Svante med. Han skulle
sjunga tvälätar Efter den första
låten som var en riktig rökare
ville applåderna och visslingarna
inte ta slut. Då sade Svante. "Jag
har en kvar."
Claes Crona på piano är ju inte
bara en mycket duktig pianist.
Han är även den som har tagit hit
artister som Georgie Fame, Scott
Hamilton och Ken Peplowski.
Mattias Svensson på bas har
vi kanske inte hört så mycket i

Stockholm. Han är skåning från
Landskrona. Mattias har spelat

med Jan Lundgren i mer än tio
år. Turnerade i Japan som solist
2007.
Rasmus Kihlberg spelar trum-
mor. Han kommer också från
Skåne. Han har spelat med så

skilda artister som Gullan Borne-
mark, Tomas Ledin, Ulf Wake-
nius, Björn Skifs och Tommy
Körberg.

Viktoria Tblstoy rör sig grrinsöverskri'
dande i de mest vitt skildl stilar.

rl0l-t
^Allt *rån ariginul till fiirdig trydrs,xh!
Broschyrer - Kurert - V§srtkort - Tidn§ngur

.dr:rredo rrrining Er m - fir-

I*I OA-ffE OI A$ Ftrx $A-792, 1,4 Ot
Inf o@t ryrlteri..c rion- § re
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30 november

Hep Cats med Jack Lidström o
Stephan Lindstein

Jack Lidström tp, vo, Torsten Ahlberg cl, Stephan Lindstein tbn,

Per Larsson p, Jan Bergnör b, Charlie Lidström tr

Säsongen avslutas med en hög-
tidskväll för alla trad- och swing-
vänner.
Hep Cats startade 1946 av nägra
l4-15 äringar, bland annat Jack
Lidström. D fick sitt genombrott
i Eriksdalskolans aula.
Hep Cats var ett hett namn under
hela 50-talet och fram till 1965.

Det som hände 1965 kan sägas

med ett ord: Beatles.

Jack Lidström började spela
trumpet som 1O-åring. Vid 3l ärs
ålder började han studera musik.
Han har på senare år rönt stor
uppmärksamhet med sitt samar-
bete med Tyresö Församling. De
affaflgerff en till två gånger per
är ea jazzgudstjänst i Bollmora-
dalens kyrka.
Stephan Lindstein spelar trom-
bone. Stephan känner vi redan då

han var hos oss vid säsongstarten
med Prima.

Torsten Ahlberg spelar klarinett.
Det är inte så mycket vi vet om
Torsten men vi ser fram emot att
få lyssna på honom.
Per Larsson spelar piano. Vi tror
att han bland annat spelat med
George Nistor på Borgen för
några år sedan.

Janne Bergndr på bas känner vi.

Han var också här med Prima i
säsongsstarten.

Charlie Lidström på trummor är

son till Jack.
Detta blir alltså säsongens sista
konsert. Vi se nästa år då JANO

Szller 30 år!

Hep Cats på SWEJS 2007

Chartra 1\{/S Rödlöga, trivsam skärgårdsbåt fiir sättskap frå*,ZO -'
100 personer. Boka kryssning med buff6 från Österskärs Brygga eller
Nybrokajen! För information och bokning, ring 08-540 86 380.

Trällrarrets
Illederi Ä,B
§ tråk vägex 2
I 84 51 Österskär
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Styrelse
Ordfiirande

Per §ellberg
Violvägen 6,786 34 Vallentuna

Telefon: 08 - 511 728 67
e-post: per.kj ellberg@kb. se

Vice ordförande
Hans Ling

HjulstaTorg 1, 163 35 Spånga

Telefon:08 1602205
e-post: hans.er.ling@se.abb.com

Kassör
Margit Annerstedt

Täbyvägen 258.187 50 Täby
Telefon:08-510 50320

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 Linden,

Yvonne Mellbjer-Borg, Hans Åberg

m
Täbyvägen 258,187 50 Täby.

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

Avgifterna
hösten 2008

www.jano.nu

Så här hittar du oss
r§,alit&å rålj,E!{ftrHir

rÅsväilt Y

,tffi§trtE
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§B

trrlrl]*!
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Från Stockholm citv (17 km).
Med bil: Följ skyltar mot moton/äg
E18 til Nor#lje eller E 4 norut mot
Arlanda/Sundsval1.

E18 - ftrlj motorvägen norrut mot
Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby

§rkby/Viggbyholm. Sväng vänster
och fortsätt över jämvägen, därefter
ftjrsta vänster igen vid Badminton-
tältet (Marknadsr,ägen). Vid Statoil
bensinstation sväng höger och lö1.j

Kernistvägen till Täby Park Hotel.

E4 - ftilj moton ägen norrut mo:
Arlanda/Sundsvall. Tag av avfart till
E I 8 norrut mot Norrtälje. Se fiird-
beskrivning E1 8.

Me d al lmtinna kommuni kalione r :

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-
ftiltet". Sedan går du Kern-isnägen
till hotellet (ca 10 min).

Medlemsavgift/halvår
Medlemsentr6/konserl

150 kr
80 kr

Medl avg inkl halvårsabonnemang,
och alla säsongens konserter 450 kr
Entrd för icke-medlem 100 200 kr

Ungdomar under 20 år gratis entrö!
Griller civen kirare med elev(er) i
srillskap!

JANO önskar att många löser abonnemang

av fvå skäl - att ffi en stampublik och att

tidigt få in pengar till kassan.

Om man går på 3 -4 koaserter så 1önar

sig abonnemang. När man ändå har betalat

så kan ma:r ju titta in utan extra kostnad

och kanske hitta någon musik som man inte
tidigare känt till.

Entrdavgiften fiJr medlemmar höjs
aldrig oavsett everemangets kva1it6, vilket
däremot kan ske med entrön för icke-med-
lemmar. Medlemmar fär klubbtidningen
PiJano samt ibland annan information hem-
sänd.

Alla.IANOs inkomster går ti11 musi-
kergager, tidningen PiJano, administration,
pianostämningar samt en liten del :ill övriga
kostnader. Inga arvodel betalas till klubbens
styrelse eller andra funktionärer. Täby Par-k

Hotel står frir serveringen och hoppas alt
många tar del av pubens rneny.

En av fördelama med att vara medlem
i JANO är givewis rabatten på entrdavgiften
till Täby Jazzkafe. Samt ftirstås att fa PiJano
hem i brevlådan.

Som JANo-medlern fär du rabatt när

du besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholmsområdet - det finns ett tiotal.
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Bidrag till nästa nurlmer
avPiJano önskas senast

den I januari 2009.
Skickas ti1l
Hans Åberg

Riddarstigen 7
183 30 Täby;

E-post: linopino@telia.com

Tidningen'liJana"
Utges av: Jazzldubb Nofdost
Ansvarig utgivare: Wrgit

Awr.erstedt , .
Orkesturtextzr : Han§ Lehto
AD/Layout: Hans Åberg
Tryck: Tryckeri AB Orion

*

: Jazzklubb §ordost
, Söndagar Id 18.30

Täby Park Hotel,
08 - 506 483 00

,*

Restaurangen öppnar
kt 17.30.

Mat av olika slag oclt
f u I lständi ga rättigheter.

El bordsbeställning!
*
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