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JAZZKLUBB NORDOST
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Söndagar kl 18.30

www.jano.nu

I november
Swing Magnifique
spelar i Django Reinhardts anda. Resultatet är en musik som pend-

lar mellan intensivt svång och romanliskl vemod.

I november
EIlman Larsson Gonstellation
är en grupp med tre blåsare i fronten. En av de viKigasle

inspirationskällorna är Lasse Färnlöl vilken är rik represente-

rad i repertoaren.

29 november
Great Sweet Orchestra med
Svante Thuresson

I5 november
Svante Thuresson som är en av våra mest uppskattade och älska-

de jazzartister är ett fenomen i sig och han musicerar forlfarande
med en tonårings enlusiasm, iklädd sin otroliga erfarenhet.

Eh'la-bas Jazzband
bildades i böryan av T0lalet i Ella Gård iTäby och flera av

de tidiga medlemmarna var mer eller mindre grannar med
varandra. Bandet framträdde inledningsvis i den lokala

kvartersgården och blev ett slags "Ellabass" med pubkvällar

och dansaftnar på programmet.

22 november
Bernt Rosengren Kvartett
Förband: Edith med
Johanna Edberg
Bernt Rosengren måste räknas som en av den svenska jaz-

zens slora genom tiderna. Han har varit verksam över 50 år,

bör1ade ialdskt på dragspel, men övergick så småningom till

tenorsaxofon som lörblivit hans huvudinstrument.

Bernt Rosengren har fått Orkester-Journalens " Gyllene
skiva"tre gånger Det rir den förndmsta utmdrkelse en

svens k j azzmus iker kan få.

Blhses't'
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Hej gamla och nya
Jano-vänner!

lla goda ting är tre

brukar det ju heta.

Latt att säga om

höstens tre forsta konserter i
jazzklubb Nordosts regi. Claes

Janson bjöd verkligen På en

rivstart med sin hyllning av

Ray Charles. De musiker han

hade med sig tillhör alla den

svenska jazzehten. Det förstod
263 personer, en bra siffra för
en premiärkväll.

Andra konsertkvällen åter-

såg och hörde vi med glädje de

musikaliska bröderna Agnas,

som tillsammans med mYcket

lovande basisten Petter Olofs-
son bildade spännande Mau-
ritz Agnas Kvintett. Många

i publiken var hänforda över

deras frarrfirädatde och hoP-

pades att vi i Jano ska ge dem

tillftille att följa gruppens

vidare utveckling, något vi
verkligen hoppas kunna göra.

Agnas-kvintetten delade kväl-
len med Lill-Bengt Erixons
kvintett, som visade sin ge-

nerositet på många sätt, både

i sitt beröm av förbandet och

genom att Bengt skänkte hälf-

ten av intäkterna på sin GeiS-

hwinskiva till klubben. Sällan

har också de som efterlyser

låtar som man känner igen fätt

sitt lystmäte så tillgodosett.
Och så tredje jazzsöndagen

i höst, en storartad hyllning
till Oscar Peterson och andra,

som älskat att framträda med

sättningen piano, bas och

trummor.
Men varför stanna vid tre-

2

talet. Jagvågar nog påstå att

resten av höstprogrammet är

minst lika spännande. Förstår

också, att ni genom all uPP-

skattning ni visar oss och våra

gästartister har inseff detta.

Det allra mest glädjande for
oss som arbetar me.d Jano, är

att vi hela tiden far nya med-

lemmar och denna höst ovan-

ligt många. Vill i detta sam-

manhang framföra ett särskilt

tack till TäbyDanderyd tidning
och Magnus Östnäs, som verk-
ligen på ett helt nytt sätt gjort

J azzklubb Nordo sts exi stens

känt i Danderyd och Täby.

Lika glada är vi för attti,vära
medlemmar, ofta tipsar och

tar med er vänner och bekanta

till Täby Park Hotel. Apropå
stöd vill jagbara nämna att

vårt samarbete med Täby Park

Hotel gär alltbättre. Vi har en

mer kontinuerlig kontakt med

dem och utbyter erfarenheter

efter nästan varje jazzkväll.

Innan vi börjar förberedel-

serna för vårens program vill
lag baru b eträffande hö sten

beklaga att Wille Crafoord

lämnat återbud til1 säsongav-

slutningen, mer vi vet att vi
funnit en fullgod ersättare i
klubbens gamle vän Svante

Thuresson. En annan ändring,

eller snarare tillägg, till Pro-
grammet är det förband som

kommer den22 november, dvs

Bernt Rosengren-kvällen.
Johanna Edberg, som besök-

te oss med sina Södra Latin-
kamrater i februari i ett lYckat

framträdande, kom med en så

försynt förfrågan om hon nu

fick visa upp några av sina nYa

musikkompisar från SkuruPs

folkhögskola, att vi inte kunde

motstå den. Skall bli sPännan-

de att höra dem, som det alltid
är med nya friska förmågor.

Slutligen vill jag ånYo fram-

hålla att päklubbens hemsida

wwwjano.nu ser Mats Blom-
berg till attni alltid får senaste

nytt om klubbens program,

tider och priser m. m.

Välkomn a till J azzklubb
Nordost på TäbY Park
Hotel!
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1 november

Sofia Berg-Böhm vo, Emilio Estrada vi, Tom Berglund g, Åke Jonsson g, Janne Tavares b.

Swing Magnifique

om alla vet har vi ambitio-
nen att bjuda våra gäster

på ett varierat program och

då även musik som inte är så känd
och vid en första anblick inte ser

så lockande ut. Men det är då rnan

skall gå för att rnan blir alltid så

positivt överaskad. Så kornmer det
även att bli denna gång.

I kväl] är en sådan kväl1 och vi är

glada att presentera Swing Magnifi-
que. De spelar i Django Reinhardts
anda. Django som levde mellan
1910-1953 skapade denna typ av
musik genom att blanda jazz med
traditionell romsk musik och fran-
ska musettvalser. Resultatet är en

musik som pendlar mellan intensivt
sväng och romantiskt vemod.

Sofla Berg-Böhm har en gedigen
utbildning i musik och även som

skådespelare. Det märks eftersom
hon intar scenen med stor pondus.
Hon sjunger också med Jerry Sten-

sen och i olika balkangrupper. Hon
sjunger dessutom med hetta och
glöd.

Emilio Estrada bor sedan 10 år i
Sverige. Han är född på Kuba där
han också fick sin klassiska skol-
ning på Musikkonservatoriet. Han

är mycket mångsidig och spelar
förutom jazz och klassiskt även
folkmusik.

Tom Berglund är en gitarrist sorn

är hemma i Django-sväugen. Han
ledde bland annat bandet i musi-
kalen "Django och jag" med Wille
Crafoord.

Åke Jonsson är den andra gitar-
risten. Den klassiska Django sätt-
ningen har ju två gitan'ister. Åke
spelar även i flera grupper i Djangos
anda.

Janne Tavares är huvudsakligen

kompositör och basist, men spelar
även lite av varje. Han har skrivit
musik ti11 olika teateruppsättningar.
Han studerar nu även till kontrabas-
lärare.

Hjärtligt välkomna till en het
kväll rned både svängiga och smäk-
tande toner!

Hans Lehto

(Mer orn gruppen finns att se på MySpace).

Sv,ing Mtrgnifique spelar i D.iango Reinhonlts ando. dt,s trtttsik sotrt
blandar jaz: nted tradilionell ntnrslt nrusik ot h fi'anska museti,alser.

Hos oss
får du råd.
Det tjänar
du på.

Hallå alla JANO-medlemmar!

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

rustning.

(Erbjudandet kan ei kombineras med andra erbjudanden.) åå'l|§åtåå?f

Gitarrer **** Blås **** Hemkeyboard **** Tillbehör

PUiltfltt{AB



8 november

EIlman Larsson Constellation

Anders Ellman co, flh, Sven Larsson btbn, Cecilia Wennerström, ts, fl, Maria Kvist p, Hqsse Larsson b,

Mats Jadin tr

llman Larsson Constella-

tion är en grupp med tre

blåsare i fronten, alla väl
förankrade i 1960-talets svenska

hardboptradition. En av de vikti-
gaste inspirationskällorna är Lasse

Färnlöf vilken är rikt representerad

i repertoaren. Bland övriga kompo-
sitörer märks Rolf Ericson, Nisse

Sandström, Lars Gullin och Lasse

Sjösten. Dessutom finner vi en och

annan amerikansk j azzpärla.

Anders Ellman är en av initiativ-
tagarca till Ellman Larsson Con-

stellation. Anders betraktar Bertil
Löfgren som sin mentor men har

också gått i lära hos trombonisten
Kurt Järnberg. Anders har dessutom

varit en uppskattad gästsolist hos

såväl lokala storband som Nalens

Vänners cabardtkvällar.
Sven Larsson är kanske inte så

känd men han är en gigant i svenskt
jazzliv. Redan på 70-80-talen spe-

lade han med bland andra Gugges

Big Blues Band, RadiojazzgruPqen

och Lasse Samuelssons storband

i det populära TV-programmet "I
morron är det lördag" med Osten

Warnerbring. Sven är även initiativ-
tagare till gruppen.

Cecilia Wennerström är också en

mycket rutinerad musiker. Hon har

spelat med Gugges olika konstella-
tioner. Hon har även sin egen gruPP

Cecilia Wennerström Quartet som

gett ut 2 CD-skivor i eget namn.

På 80-talet ledde hon jazzgruppen

Salamander som turnerade mycket i
Sverige och Europa

Maria Kvist är kanske inte heller
så känd för den stora publiken. Hon
är utbildad vid Berklee School of
Music och Musikhögskolan i Stock-

holm. Hon har s1äppt en egen skiva
som fätt fina recensioner.

Hasse Larsson däremot är mYcket

Ellman Larsson Constellation är en grutpp med tr"e blåsare ifron-
ten, alla väl.förankrade i 1960-talets sven'ska hardboptradition

välkänd av vår publik. Han är en av

våra mest mångsidiga basister som

kan spela allt i alla sammanhang

och alltid med ett srnittande glatt

humör.
Mats Jadin spelar bland annat

i Candy Bebop samt i flera andra

grupper och även i teatersamman-

hang.

Välkomna till en kväI1med
mycket musik av Lasse Färnlöfl

Hans Lehto

Vd,{vr\Pr"N*;#sÅ^'{lN
Som JANo-medlem.får du rabatt
ncir du besöker andra SJR-anslutna klubbar
i Stockholms-området - detfinns ett tiotal.

Klubbarnas program införs i PiJano utan

kostnad i mån av plats. Observera senaste

lämningsdag - datum står på sista sidan!

Jazzmusikens Vän-
ner i Norrtelje

29 okt Limehouse Swing,
72nov Klas Tbresson Kl,artett,
26 nor Sto ry-vi I I e Crc ep er s,
Plats: "S/S Norrtelje", kl 19.30 22.30.
På kvällen den 24 okiober blir det LindyHopuppvis-
ning av Hulem Hol Shots och dans till Tommy Löbel
Suing Band på Horell OKÄ-Roslagen-i Nomälje.
Besök sajten vat'A'. n ott e lj ei a zzc I u b. s e

Lidingö Jazzklubb
12 nov Basic Bis Band
26nov AbsolutJa:z
l0 dec Lidinsö Sextetten
P/ats. Föreniigsgården Larsberg. kl I 9-22.00
Se sa.f ten wwija"zzklubben.se

4

Jano:s hemsida!

wwwjano.nu ger dig all information.

Klubben har sedan drygt 2 år tillbska en

ny och uppfrtischad hemsida. Den kom-

pletterar tidningen Pi-Jano, som Du nu

läser på ett bra sätt. Htirfinnsförutom
programmet Jör säsongen även bilder
och recensioner.från konsertkvtillarna !

Senaste information om vårt arbete i
jöreningen och allt om styrelsen och tti

som jobbarfi)rjazzen.

PiJano 4/09



15 november

Eh'la-bas Jazzband

Peo Osterholm co, [Jlf Ranhagen cl och ss, Carl Hyberg tb, Lasse Holmqvist bio,
(Iffe Ekberg git, Bengt Bergstedt b, Ivar Wennborg dr,

T1 H'LA-BAS JAZZ BAND

l-{ uiraroes i början av 70-
I-ltalet i Ella Gård i Täby

och flera av de tidiga medlem-
marna var mer eller mindre grannar

med varandra. Bandet framträdde

inledningsvis i den lokala kvarters-
gården och blev ett slags "Ellabass"
med pubkvällar och dansaftnar på

programmet.
En liten lek med ord blev det när

Ellabaset blev EH'LA-BAS JAZZ
BAND, ett namn som anspelade På
en kreolsk folkmelodi som en gång i

tiden lanserades av den gamle New
Orleans-trortbonisten Kid Ory. På

det sättet sattes också en etikett på

bandet som antydde musikstilen.
Bandet fick allt fler uppdrag även

utöver kvartersgården och spelade

på etablerade jazzställen som Stam-
pen, Jano, där de spelat åtskilliga
gånger under årens lopp, Mosebacke

och allt från fester till begravningar.

llnder alla är sedan staften har
EH'LA-BAS JAZZ BAND varit
verksamt till och från. Sedan några
år är det fuIl fart med spelningar i
kyrkor, jazzfestiv aler och jazzklub -

bar.
De flesta av de nuvarande med-

lemmarna har spelat tillsammans
sedan mitten på S0-talet och trom-

bonisten / coordinatorn Carl Hyberg
och trummisen Ivar Wennborg ända

sedan statten. Orkestern inrymmer
folk med de mest disparata profes-

sioner som känner en stark gemen-

skap i kärleken till gammal god
jazz och glädjen att få spela för en

likasinnad publik.

En liten lek med ord blev det nrir Ellabaset blev EH'LA-BAS JAZZ BAND'
ett namn som anspelade på en kreolskfolkmelodi som en gång i tiden
lonserades av den gamle New Orleanslrombonisten Kid Ory.

Blommorna kommer från

Ellagårdsvägen 40, 187 45 Täby. Tel 08-79229 20, Fax 08-768 38 50

Öppet mån-fre 10-18, lÖr 10-16, sön 11-16

Sånserska söker mus i ker/
ban7 att s.junga med.
Har tagit lektiotler genom åren.förjazz-
sång-erskor;kurser Sedan n-å år tillbaka
sjunger jag i ert.iaz:.swingband. Ållskor

.jazz/bossa. Skulle vi$a ,siunga mer, kanska

hopptt itt so»t .stdllföretrddaru.

U lrika, t el efon : 0 7 08- 2 64 2 2 7

PiJano 4/09



22 november

Bernt Rosengren Kvartett
Förband: Edith med Johanna Edberg

Bernt Rosengren, sctx, Stefan Gustafson, piano, Hans Backenroth, bas och Bengt Stark, trummor

Edith: Johanna Edberg, voc, Johan Christoffersson, saxofon, Johan Lindvall. piano, John de lira
Lindberg, gitarr, Anton Jansson, gitar4 Donovan von Martens, kontrabas och Måns Wikenmo, tr

ag kan inte annat än inleda

dessa rader med att beklaga
att det var alltför länge sedan

Bernt Rosengren gästade jazzk\fub
Nordost. Dock kommer han nu.

Bernt Rosengren måste räknas som

en av den svenskajazzens stora ge-

nom tiderna. Han har varit verksam
över 50 år, började faktiskt med
dragspel, men övergick så småning-

om till tenorsaxofon sorn forblivit
hans huvudinstrument. Men ibland
väx1ar han över till altsax eller flöjt,
då han inte arrangerar eller kompo-
nerar. Bemt utvecklade tidigt en ryt-
miskt vital spelstil påverkad bl.a. av

de amerikaaska saxofonisterna John
Coltrane och Sonny Rollins. Genom
åren har han spelat i många olika
konstellationer både i Sverige och
utomlands och medverkat på en rad

uppmärksammade skivor. Nämnas
kan också hans samaöete med Lars

Gullin och att Bernt, inte mindre än

tre gånger, fått Orkester-Journalens
"Gyllene skiva", den fornämsta
utmärkelse en svensk jazzmusiker

kan få.

Under många år ledde Bernt
Rosengren en framgångsrik kvartett,
som forutom Bernt själv, bestod av
Tommy Koverhult. tenorsax och
flöjt, Torbjörn Hultcrantz, bas och

Leif Wennerström, trummor. Nu
kommer han till Jano med tre andra

härliga medmusikanter: Stefan
Gustafson, spännande pianist, som

tidigare mest gjort sig känd som
trumpetare i olika storband, men
också medverkat på ett flertal skiv-
inspelningar samt i radio och TV.
Undervisar sedan 1988 på Södra

Latin i piano och även på Kungliga
Musikhögskolan i pianometodik.

Hans Backenroth är kvartettens
basist. Hans kvaliteter känner vi
väl från hans många besök på Täby
Park Hotel, en alltid lika välkom-
men artist. Inte minst tack vare Hans
B känns basen som ett allt viktigare
instrument och vilka solon han allt
oftare bjuder oss på.

Bengt Stark på trummor är också
en musiker för vilken mångsidighe-
ten är ett signum. Själv hade jag ny-
ligen glädjen att höra på hans drivna
trumspel tillsammans rned Bohuslän
Big Band. Också Bengt är verksam
vid Musikhögskolan i Stockholm,
som huludlärare i trummor.

I början av detta år utgav kvartet-
ten skivan "I'm flying" med många
kompositioner av Bernt själv. Den
mottogs väl och vi får säkert höra
smakprov från den.

Som förband har vi glädjen att
presentera gruppen EDITH. Grup-
pen har sju medlemmar (se ovan)
i åldern mellan l9 och 22 är.De
studerar allapä jazzlinjen vid Sku-
rups folkhögskola. De har alla gått

på musikgymnasier i sina respektive
hemstäder. Gruppen Edith bildades
så sent som i augusti i år och spelar
foreträdesvis egenskrivn a lätat
Både på och utanför skolan spelar
alla sju mest jazz i olika former och

konstellationer. Sångerskan Johanna

Edberg gästade oss så sent som i fe-

bruari i år, då som pianist i en grupp

som kompade några duktiga sångare

från Södra Latin, ett besök som för-
resten formedlades av ovan nämnde

Stefan Gustafson.

Per Kjellberg

I bölan
at, detta
år utgav
kvar-
tetten
skivan
"I'*-fly-
ing" med
många
kompo-
sitioner
at,Benil
sjdlv.

-T-rarc J,< e ri ,q Ei

ö;
.Alll *rärr orig-nrrl llll ffirdig frlrrk*uh!
§lrosctrSrrer - I{ttvert - Visir*art - fidnirtgtor

Års redo vistt irtgt tE r Jzrt - trr-
'fel 08-7örc- II7 S{t} Fax tt}A-7qriE 24 (} t

lrrf o@l r 1r<herl-o rla,rt- §e
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29 november

Great Sweet Orchestra med

Great Sweet Orchestra under ledning av Ulf Daneklev.

Svante Thuresson

lla JANOtrogna ffir en

tidig julklapp den 29 I 11,
nämligen ingen mindre

än "Mr Hiprnan" himself Svante

Thuresson.

Svante, som är en av våra mest
uppskattade och älskade )azzartister,
är ett fenomen i sig och han mu-
sicerar fortfarande med en tonår-
ings entusiasm, iklädd sin otroliga
erfarenhet.

Hans karriär som började som

trumslagare i mitten av 50-talet
har följt en något krokig bana med
många berg och dalar.

Svante som efter Gals and Pals-

epoken i mitten av 60-talet nästan

bestämde sig for attlägga sången åt

sidan gjorde en lysande come-back
som alla vi musikälskare är tack-
samma ftir.

Hans mer än 50-åriga karriär är
full av krogshower, svensktoppssuc-
cöer, storbandskonserter och Eu-
rovisionschlagertävlingar. Han har
gett ut mänga skivor och fätt många
utmärkelser.

Svante är onekligen en av vära

mest erfarna jazzestradörer och det

är ett stort nöje att välkomna en kär
sångarkollega.

Den här kvällen kommer han att
backas upp av Great Sweet Orchest-
ra under ledning av Ulf Daneklev.

Great Sweet Orchestra (GSO)
startades i Uppsala 2005 av ett gäng

ambitiösa musiker med en gemen-
sam passion for storbandsmusik från
de flesta epoker. Målsättningen var
att skapa ett riktigt bra och samtrim-
mat band för atl kunna samarbeta
rned de allra bästa solistema på
Sveriges jazzscen.

Mats Holmquist har alltsedan
starten fungerat som repetitör och
konstnärlig ledare. Repertoaren har
innefattat allt från Glenn Millers
klassiska mapp till kompositioner av
Don Ellis, Bill Holman, Bob Mint-
zer och inte minst Mats Holmqvist
själv. Bandet har också egua afiang-
örer som skriver nya arrangemang
för artistsamarbeten, ör att hålla
bandet vaket och alert och undvika
att gräva alltlör djupt i main stream-

ffiran.

Sedan starten har Great Sweet

Orchestra hunnit samarbeta med
artister som La Gaylia Frazier, Wille
Crafoord, Svante Thuresson, Anna
Christoffersson, Fredrika Stahl och
Berril Strandberg.

Grattis till alla er som kommer att
favara med om en storartad musik-
upplevelse!

Hayati Kafe

"Mr Hipman" himself
- Svante Thuresson.

Chartra M/S
100 personer.
Nybrokajen!

Rödlöga, trivsam skärgårdsbåt f§r sällskap från 20 -
Boka kryssning med buff6 från Osterskärs Brygga eller
För information och bokning, ring 08-540 86 380.

TräIharrets
Rederi AB
Stråkvägen 2
I 84 5l Österskär

PiJano 4/09
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ho§ten 2009
Medlemsavgift/halvår 150 kr
Medlemsentrd/konsert 80 kr
Medl avg inkl halvårsabonnerrang,
och alla säsongens konserter 450 kr
Entrd for icke-medlern 100-200 kr

Ungdomar under 20 år gratis enträ!
Gciller civen lcirare med elev(er) i
srillskap!

JANO önskar att rnånga löser abonnemang

av två skäl - att m en stampublik och att

tidigt få in pengar till kassan.

Om man går på 3 - 4 konserter så lörrar

sig abonnemang. När man ändå har betalat
så kan man ju titta in utan extra kostnad

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

Eltrdavgiften för medlemmar höjs
aldrig oavsett evenemangets kvalitd, vilket
däremot kan ske med entrdn för icke-med-
lemmar. l\,iedlemmar får klubbtidningen
PiJano samt ibland annan information hern-

sänd.

Alla JANOs inkomster går till musi-
kergager, tidningen P iJ an o, adrninistration,
pianostämningar samt en liten del till övriga
kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens
styrelse eller andra funktionärer. Täby Park

Hotel står för serveringen och hoppas att

många tar del av pubens meny.

En av ftirdelama med att vara medlem
i JANO är givetvis rabatten på entrdavgiften
till Täby Jazzkafö. Samt förstås atl fa PiJano
hem i brevlådan.

Som JANO-medlem får du rabatt när
du besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholmsområdet - det finns ett tiotal.

Jazzklubb Nordost
Söndagar kl 18.30
Täby Park Hotel,
08 - 506 483 00

Restaurangen öppnar
kl 17.30.

Mat av olika slag och
fullständiga rättigheter.

Ej bordsbeställning!

Styrelse
Ordförande

Per Kjellberg
Molvägen 6, 186 34 Vallentuna

Telefon: 08 - 5ll 128 61

Mobil: 0733 - 101589

Vice ordförande
Hans Ling

HjulstaTorg 1,163 35 Spånga

Telefon: 08-7602205
e-post: hans.er.ling@se.abb.com

Kassör
Margit Annerstedt

Täbyvägen 258, 187 50 Täby
Telefon: 08 - 510 503 20

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 Linddn,

Yvonne Mellbier-Borg, Hans Åberg

JANOs adress är
Täb1wägen 258, l8l 50 Täby.

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

Så här hittar du oss
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Från Stockholm city (17 km).
Med hil:Följ skyltar mot motorväg
Ei8 till Norrtälje eller E 4 norrut mot
Arlanda/Sundsvall.

818 I'iilj motorvägen norut mot
Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby
kyrkbyiViggbyholm. Sväng vänster
och fortsätt över järnvägen, därefter
fiirsta vänster igen vid Badminton-
tältet (Marknadsvägen). Vid Statoil
bensinstation sväng höger och följ
Kemistvägen till Täby Park Hotel.

E4 - föli moton ägen norrut mot
Arlanda/Sundsvall. Tag av avfart till
El8 nomrt mot Norrtälje. Se fiird-
beskrivning El 8.

Med all männa kommuni kat i oner :

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-

fiiltet". Scdan gårdu Kern-isnägen
till hotellet (ca 10 min).
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Bidrag till nästa nummer
av PiJano önskas senost

den I januari 2010.
Skickas till
Hans Åberg

Riddarstigen 7

183 30 Täby.

o 
E-post: linopino@telia.com

Iidningen "PiJuno"
Utges av: Jazzklubb Nordost

Ansvarig utgivare : Margit Annerstedt

Orkeskrterter: Hans Lehto, Hayati Kafe

och Per Kjellbetg

AD/Layout: Hans Åbery

Tryck: Tryckeri AB Orion
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