
Populär lnformation
från Jazzklubb Nordost

Välkommen till
Orrärsmötet den I mars!
Nu biuder vi i
VARENS konserteh..
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*' Fröss6n-Ottosson Duo
* Bebop Reunited

* Ohlssön-Svanholm Trio
*' Jamsession med Huskompet

* Söderqvist-Spering Duo
* Gunnel Mauritzson Kvartett

* Eh la-bas Jazz Band
* Sumpens Swingsters

* Lina Nyberg Kvintett18t4

25t4
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* Lennart "Jonken" Jonsson & Lena Jansson
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JAZZVANNER
vi går mot ljusare tider! solen skiner, det ser så hiirligt ut diir ute. själv hasar jag mig fram med

rester av influensun iLopp.n, ser på rivet genom dimman och hostar mig igenom försöket att ge

uppmunrande.tillroP till Dig!

Jo, förmodligen. skulle den ha drabbat Dig så ge inte upp! Du iir siikert på gång om några dagar

igen. Kanske nyttigt att få tid för eftertanke, om man bara inte hostade så."'!

Vad händer i klubben? Jo årsmöte den 1l mars. Kom och ge synpunkter på verksamheten! Vi

håller till i föreningsgården som vanligt'

vi har också kontakt med andra jazzklubbar som Du vet och ryresö Jazz & Blues club har ju ett

spännande arrangemang på gång. Det iir konserten med count Basie- orches*a den 3 april som

Uiir fin förstås. Åt titt fVnESÖ. Se annons i detta medlemsblad'

Täby 1993 0220

Tillgivna

firia r,ffi\
Birgitta Wikander

1. Mötets öPPnande

2. Frägaom mötets behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordning

4. Val av årsmötesordlörande
5. Val av årsmötessekreterare

6. Val av två justerare, tillika rÖsträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och

ekonomiska redogörelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarslrihet för den avgående styrelsen

10. Nya lrågor: Motioner och styrelsens förslag
't 1. Bestämmande av årsavgiftens storlek

12. Valav stYrelse:

a) Ordlörande
b) Vice ordlörande
c)Sekreterare
d) Kassör
e) Tre ordinarie ledamöter
f ) Tre SuPPleanter

13. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant till

nästa årsmÖte

14. Vatav valberedningskommitt6 till nästa årsmöte

15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
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TRÄVARU AB

Familjelöretage{
med personlig sarvice

Alll I brggnrdr-
mateditätrtlvaror öPPerrtonn:
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fÄgV ,'^z,ZK FE Föreningsgården, Attundafältet 12
Bibliotekshuset, Täby G. Söndagar kl 1830.

Duon : Christer Frössön p, Jon Ottosson b

Bebop Rz Nils Andersson tplflh, Karl Peterman ts,
Erik Kjellberg gllvib, Claes Nordströmb, t-ars Erik
Larsson dr, Ann Westlund voc.

Christer Frössdn har varit med oss sä liinge som
lazzkafåethar funnits. Vi har hört honom med en lång
rad bebopgrupper, ofta med namnkunniga medmu-
siker, och han har framträtt på duo och som solopia-
nist. Den hiir gången återupplivar han duoformen i
siillskap med Jan Ottosson från Soul Clinic. Rälna
med cirka en timmes musik för skiirpa tiron!

Sen bjuder vi på en konstellation, som har sitt upphov
i en av förra sommarens improvisationskurser. På

trumpet och flygelhorn hörs vår egen Chet Baker, Nils
Andersson. Rör blåsare iir en sydsvensk jazzlegend, en

hardboppare med stort anseende i musikerkretsar. Men
kanske fuite klind efter förtjiinst på våra breddgrader.

Må detta nu bli reparerat!

Trion: Erik Svanholm vib, Anders Ohlsson g, Ivar

Lindell b.

Huskompet Tommy Larsson p, Ian Ouosson b,

Ingemar Björkmon dr.

Erik Svanholm hff vi liirt kiirura dels genom hans
giistspel med egna gruppen Blue Swing, dels som

flitig deltagare i våra jam. I den hiir trion, som får en

timme på sig före värt vårjam, har han med sig en

doldis, en av spelkamraterna från jazzens storhetstid,
Anders Ohlsson. Musiken anlnyter till en av de
populiiraste kammujazzgrupperna på sent 40- och
tidigt 50-tal, Red Norvos Trio.

Allt ilazz!
Stockholms första sD€cialskiraffir fttr

j* o.h ilassislr
Alltid senaste nytt!

Stor amerikansk iäport!
Vi utur pl: - perronli3*rvhc - horstetiudlvrlirar

- Och lror osr f m du bcsrrtlr rid pn tretrr -- urri crrre lorrnrd.
Och du tra neturligtvir lycae pl vlrr rlivor i3grro ä. *irii.irii6

Tubg.37. r13 5:t STOCXI|OI-I, TFt{fi6r2 O!tO8

Duon: lohon Söderqvist synt, Christian Spering b.

Kvartetten: Anders Persson p, Hans Backenroth b,

Bengt östöf clls, Gunnel Mauritzson voc.

Vi inleder med en timmes duomusik, den här gången

med ett par yngre musiker, som samarbeot i många år
och som 2ir gamla barn i huset hos oss. Senast vi hörde
Johan var med Enteli, en av förra vårens stora händel-
ser pä,lazzkaf&t. Ni minns honom också som solopia-
nist pä Jazzfesten i Tibble Teater 1988 och som solist
på solosynt hösten -91.

Gunnel Mauritzson iir ocksä en gammal bekant. Hon
bodde i Täby flera år men flyttade tillbaka till sin
hembygd, Gotland, för ett par år sedan. Niir hon bodde
hiir hette hon Gunnel Jakobsson och arbetade pä duo
med gitarristen Göran Lindelöw. Det program hon
kommer med nu heter lazz i gotTändsk folkton. Hon
anviinder traditionellt material och laddar det med en

fullkomligt obetvinglig swing. lvlåste höras för att
tros! Hon iir f.ö väl meriterad att anviinda skatten av
folklåtar, eftersom hon ocksä t aktiv som folknusiker
i gruppen Gunnsjauns.I bandet finns "Öset" Östlöl
som i vanliga fall arbetar med Visby Storband, och
Anders Persson frän Göteborg. Samt en av vära
favoritbasister, den eminente Hans Backenroth. Vi
riilnar med ganska stor publiktillsuömning!

Bo Nerelius
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Programinfo
från våra
grannklubbar:
JAZ,Z,KLUBB SYD

har utkommit med w ll93 av sin
medlemstidntngJazzbladet. Den har en beklag-
lig vana att komma nägra dagar efterPl-
JANOs pressläggning, så en hel del saker har

redan hänt, nåir ni nås av dessa rader. T.ex har

man firat Hubbens tioårsjubileum. Tänk, vad
tiden går! Evenemanget firades med mat och

dryck och musik av klubbens Storband i
klubblokalen, Rågsveds Folkets Hus. På

safirma plats går den s.k Orkestermönstringen
av stapeln söndagen den2813 kl 12.00-18.00.

Fri entr6 och alla grupper med minst en med-

lem ansluten till klubben har en chans att få
spela. Anmälningar tas emot av Björn
Wretman, tel77l28 00.

F.ö kan noterasn att det jammas i
Rågsveds Folkets Hus, på söndagkvällat, en

gång i månaden. Den2l/3,18/4 och 9/5 kan ni
vika för detta ändamål. Och i n?irbelägna

Högdalen ges konserter i foaj6n på Fria Tea-

tern. Programmet ser ut så hiir:
4/3 Anders & Robert Ullberg Kvintett
L/4'Round Midnight
3/5 Lulu Alke Kvartett

TYRESö IAZZ & BLUES
CLUB

har stor musikdag i Tyresö Centrum, ett
innecenffum som har te scener och som

upplåter dessa för jazzmusik mellan kl 10.00

och 14.00lördag den3l4. På kvällen samma

dag gästas Tyresö av Count Basie OrchesEa

under Frank Foster och med Arne Domnerus
som gästsolist. Aktiviteterna på dagen'iir
gratis. På kvällen kostar det 100:-. Lokal iir
Restaurang Sandelius. Dä hörs också Tomas
Franck Kvartett några dagar innan, nämligen
måndag den29l3.

Sommarkurser
Blir det i år också. Musikakademien, som ligger på
Viktoriagatan 21 i Göteborg, haren vecka den 14-20juni,
under ledning av Ulf Bandgrenoch ChristianJormin. På
Ingesund 2ir det dags den 18-25 juli, med Elisabeth
Melander, Criran Klinghagen, Ulf Andersson, Anders
Persson, Ulf Sterner, Thorbjörn Andersson, Bengt Stark
och Ulf Adåker i lärarsaben.

För den som inte kan viinta till sommaren går det bra att
ta ett veckoslut på Visingsö redan i mars. Fredag den26
till söndag den 28 hålls dlirkursenlevande jazz med Jens

Lindgren, Bosse Broberg, John Högman, Claes Giiran
Skoglund, Christer Bornudd och Björn Sjödin.
Gästtörel2isare iir Gunnar "Helmer Bryd" Svensson. En
fullstiindig listapå sommarkurserges ut av högskoleåim-
betet och kan fås hos studieförbunden eller hos Eriks
Nothandel på Karlavägen.

Den7lL hade vi besök av Bop Shop, som hade

Kurt Roxström pä trummor

Den2ll2 spelade Jambalya med Kjell Berggren
på piano.

Frr-r-IrrrrrIIr-rl
Osså villvipåminna om den lilla

medlemsavgiften som man får så mycket
för. Du som ännu inte hunnit betala in den
och önskar att även fonsäfiningsvis vara
medlem ivär Jazzklubb, dig berviatt så
snart som möjligtt göra det. Har inbetal-
ningskortet kommit bort, går det bra att

betala vid nästa konsert.
Lr:rr-rrrrrrrrrrrJ
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TYRTSö

I Alton Dans

The l{orld Famous

COUNT BASIE ORCHESTRA
Under lednlag av FMNK FOSTER

The Most Erplosive Force In |azz
Gästartlst ARNE DOMNERUS

Euda ftamträdandet I storstockhotu!

Lördagen den 3 april 1gg3
kl 20.00 - 24.00

rYPESÖ CE}.ITRT.JM

r-
Ear,a 110 k llH. 3erö.rolrlrjft

Btljelg ft-o m.-2plonuqt hoc.lrcsö Borheudcr, Koasura Bttra i rlreci ceuuum.eU.SstållnlDgar.$n f_Og1 pa _samtlga restaunoger I ff,rcså Cämln -l lraEDaDq Euilr bordsbrsturtgg. Forsrunhg lvcn dtrekt från Jazzklubbeu
Sått iu lilF§ + t0Ir oOava/brUctt bf lizztUutbcru ps 4ä39lZ-. i.

lto hHurnrdaraagöret: Medarrangörer:

Tyresö Jazz & Blues Club Tyresö Kultur- ochFrtrtdsaär
Lars BJrrhr Produktion Fanr{.".,ållifrFjtji,åa-.*

Medarrangörer:

Tyresö Kultur och Frtttdsaämnd

rastrehetååå'#.ttot'a**-
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Gunnel Mauritzson
Kvartett
"Jazz i Gotländsk Folkton"

Ett nytt spiinnande mÖte mellan:

Ander s P er ssan: piano. Viilkiind pianist från Cdte-

borg. Spelar bla med gruppen Encore. Mycket omtyckt

för sin musikalitet, lyriska spelstil och vackra ton. Har

spelat detta program med Gururel i Gdteborg tidigare i år.

Hans Backenroth: bas. En av Stockholms mest

anlitade basister. Ä.r trots sin ungdom en mycket erfaren

och mångsidig basist. I{ar tidigare spelat med Gunnel

tillsammans med trumpetaren Lasse Törnkvist.

B engt ö slöf: Klarinett och saxofon. Har som saxo-

fonist i många år varit en förgrundsfigur i Visby Stor-

band. FIan iir också en magnifik klarinettist med egen

spelstil.

Gunnel Maurirzson: Vokalist.
Gunnel iir jazzsängerska med rötterna i den got-

ländska folkmusiken. Efter ett antal är aY

musi&högskolestudier och frilansande i Stockholm, bla

med sänggruppen Octavox, hat hon nu återv2int till
fosterön, dä hon bla samarbetar med musiker ur

Gotlandsmusiken och Visby Storband. Men folkmusiken

har alltid varit levande för henne bla genom hennes

medverkan i gruppen Gunnfjauns Kapell. Hon har också

i fleraårlettkurser i gotllindsk vissång. Gunnelhar i olika

sammanhang turnerat över hela landet och rÖnt stor

uppskatlring för sin fina uttrycksförmäga.

I N4 PROVIJ,{TIONJKURf MED

GrRT-rssoRGSsKoLAN
GERLESBORG
.S M HAMSURCSUND

Tel. 0523-517 lO q
Ps l9 45 41.9

Gerlesborgsskolan iir en konstskola aid
Bottnafjorden i runa Bohusliin. En miitesplats fiir
konstnir u och publik, olika korctartet och lulturytt-
ingar. Det oackra landskapet inspiruar, Staden iir
långt borta. Littet kommer niira sina rirttu.

Agora är en svensk jazzgrupp med inriktring
på bråsiliansk musik. Kursen kommer att ha

samma musikaliska inrikbring, en blandning av

Brasilien ochjazz.

9.- IStuNt tgg3
Det blir undervisning på ditt instrument en-

semblespel, teori, seminarier, konserter, jam. Med

tonvikten på att spela själv! Dessutom en gästlärare

på piano.- -AgorabestäravAlmaz 
Yebiosång,TerjeSundby

trummor, FredrikBergmanbas, Anders Malmstrom
gtan,Mikael God6e sax och flöjt.

Bestiill prospekt frän Gerlesborgsskolan, 450 70

Hamburgsund.
Ring Anders 037 -1' M262 eller Mikael 0 31'-7297 58

för närmare upplysningar.

å,w
ririft)



Bebop Reunited

Gruppen uppstod på Visingsö
jazzseminarium veckan efter midsommar
förra året och repertoaren är S0-tals

Quintet-Bebop samt Standards.
Karl Petermann, tecknare och musiker

bosatt i Blekinge, spelar tenorsax. Kalle är
en av jazzens doldisar men välkänd och
uppskattad av musiker i Sverige.

Erik Kj ellbu g, pr of essor i musikveten-
skap med jazzsom specialitet, spelar
piano och vibrafon. En kraftfull och
personlig pianist som även är en utmärkt
bop-vibrafonist.

Claes Nordström, en basist som verkli-
gen är något att luta sig mot.

Lars-Erik Larsson, teaterkille från
Uppsala, känd för Täbypubliken från Leif
Perssons Combo, spelar trummor på ett

sätt som för tankarna till Kenny Clarke på
"PRESTIGE"-tiden.

Undertecknad bidrar med lite trum-
pet/fTygelhorn.

Gruppen innehåller även en mycket
hörvärd sångerska, Ann Westlund, som
har som främsta inspirationskälIa haft
Miles Davis, en favorit sedan 12-
årsåldern. Även ! azz Messingers och
Clifford Brown står högt i kurs. Hon
säger sig aldrig ha lyssnat speciellt på
sångerskor men tycker kanske bäst om
tidiga Sarah Vaughan-inspelningar.

Vi hoppas kunna genomföra en
svängig och lättlyssnad konsert och vi vill
inte låta dixieland-grabbarna ha ensam-
rätt på begreppet "GLADIAZZ".

Nils Andersson

Välkommen tiil Studieförbundet Vuxenskolan och TMI!
TMI - Täby Musikinstitut för barn och ungdom -

Titl har cirklar i iazz, hårdrock, funk,
synthpop, rock, iazzrock mm.
lnstrumenten är Keyboard, Elgitarr,
Elbas och Trummor.
TMI h,ar även traditionell undervisning
på piano och akustisk gitarr.

CIE
V

Studiefööundet Vuxenskolan, Marknadsvä gen 249, 1 git 94 TÄBy



Hattå atla JÄNO.medlemmar!
A. Po lO % aafafr f,å 'tdos 

oe cdkltAo ul
15 % aanafr tcäu 614 äfog trunz.nd ebt Afual*2 Ma/,

AffuAilf., h* c4 b.,&«/w n d aalio' oilkd&o'

ful q;ttt"rt dU Fa.
ARHDEN rÄsv c

Erraruw"*gåa *3@ *?///€näD

?u.uotä,,.d,.4ådt lllll$fia
0&7589911

Medlemsrabatt
En av de månqa fördelarna med att

vara JANO-medletr är, at] m-an harl<raf-
tis rabatt på entr6n till Täby Jazzkafå. De
tVallar vihar särskilt illustia attraktioner
är denna rabatt extra märkbar. Vi IANO-
medlemmar kan också få rabatt nåir vi
besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholms-omiådet - det finns ett tiotal
sådana. Medlemmar i dessa klubbar får
naturlietvis också rabatt hos oss.

Hfr ar en lista på de aktuella
srannföreningarna:o 

lazzklubT Easching, Kungsgatan 63.

Iazzklubb Syd,Rägsved, tel 5419 90,-Barbro 
Nylånder.

Iazz i österåker*tel0764-620 36 (h)
635 83 (b) Lars Akesson.

Sunilbybergs Folkets Hus, tel29 27 13
Lennärt Enwall.

Haninse lazzkafö, Folkets Hus
Handän, i el 0750-z+0 01 Håkan Skytt.

Turesö lazz & Blues, tel777 00 40
Urban Loinder.

B otkarka I a zzklubb C aff an,
tel778 40 60 Bengt Peters.

Spånga Folkan, tel 28 28 20 Kjell
Fernström.

,firu
JAZZKLUBBNffiNST
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Teknikerv. 17
18632 VALLENTUNA
Bernt Sahlberg
Sviskonv.40
175 49 JÄRFÄLLA

Täby Jazz Cafö: Söndagar 1Y21s
Fö ren i n g sgärde n, Attu ndafältet 1 2
(Bibliotekshuset) TäbY Centrum

Ordförande: Birgitta Wikander
Palissadgränd 60
18346 TABY
Björn Strandberg
Ellagårdsv. 12
183 38 TABY
Margit Annerstedt
Täbyv.258
18344 TABY

Sekreterare: Bo Nerelius

Vice ordf:

Kassör:

Redal(ör:
,PIJANO"

768 5764 (b)

768 7825 (b)

s10 50320 (b)

635 43 30 (a)

627 00 36 fx
s11 7066e (b)

511 73315 (a)

750 6160 (a)

580 17879 (b)

751 0590 fx

Solna, tel27 67 02 Barbro Matsson.
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