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Välkommen till
tonfu I la söndagkonserter
pa Täby Jazz Caf6!
Och till
Julfesten den 12l12ll

Pnocnau Novnunnn/DncEMBER 1992

'r Blommans Dixieland Band
* Storeyville Creepers

* Sara lsaksson-Arne Tengstrand Duo - ' t'il€,ttt

* Atlantis

*, Lars Erstrand Kvartett
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JAZZVANNER
Det åir alla helgons dag. Det åir mörkt utanfrir fönsfiet. Den fina vita snön har blåst bort från

täden och jag undrar om jag skall bry mig om att sätta vinterdäcken på bilen nåir jag nu har
klarat veckan som gått utan. Jag hor jag skjuter på det lite till.

Storbandskvällen med Hayati var det bästa jag uppplevt på ltinge. Vår egen Frank SinaEa,

Sammy Davis och Nat King Cole. Ingen kan som Hayati föra den fraditionen vidare. Han åir

också en entertainer av stort format, med förmåEa att skapa intim och nåira stiimning också i en

stor salong. Alla som var dtir var nöjda och glada och stiimningen var hög. Malörten i den

glädjebägaren var förstås att publiken inte var tillräckligt stor för att vi skulle få det att gå runt
ekonomiskt. Jag återkonrner i iirendet låingre fram i bladet.

Ja, det tir dystra tider och det iir svårt att slå an den glada tonen. Ändå tycker jag att vi
måste. Det iir ju nu kulturarbetet är som viktigast. En ljusglimt åir att JANO har nominerats som
kandidat till Täby Kulturpris 1992! Det ser vi som eu mått på erkännande. Dock, priset gick till
Marianne Tedenstad och Nicke Wagemyr vid Apolloteatern, men vi instiimmer i gratulationerna.

Jo, det lir roligt att arbeta för JANO och vi vill ju fortsätta. Frågan åir bara hur. Vi i styrel-
sen ställer oss frågan om verksamheten iir som Ni vill ha den? Vi kiinner att vi behöver Dina
synpunkter och en livlig diskussion för att kunna göra "rätt" saker.

Tillgivna

BirgittaWikander

lCill'r 6tv5 Yor^NYrntuc stlTt-ov€

Hei alla

Yäl att Du som
i JANO lnan lOo/o

specialskivaftir för
klassisLt

AlltiJar,z!
Stockhohns ftirsta

rabatt när Du handlar på
SKIVSPARET.

Visa bara upp
medlemskortet

jazzoch
Alldd senaste nytt!

Stor amerikansk import!
Vi satsar på: - personlig service - htigsta ljudkvalitet

Och hos oss kan du beställa vad som helst - utan extra kostnad.
Och du kan naturligtvis lyssna på vära skivor innan du bestämmer dig.

Tuleg.37,113 53 STOCKHOLM, TFN:08-612 8988

gamla och nya
medlemmar!

Du Yet
medlem
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fÄgV J^Z.Z;IKAFE Föreningsgården, Attundafältet I 2
Bibliotekshuset, Täby G. Söndagar kl l8oo.

Blommans : Tommy Ekenståhl cor, Hans Pettersson
tb, Claes Sterner ss, Sven Erik Blom bjo, Tiina Sarlin
tu, Rei Tideström dr.

Storyville: Rolf Ekelund cor, HenrikHultberg tb,
Rune Pettersson JJ, Torbjörn Lindqvist bjo, Lars
Gottfriedz b, Bo Ekelund dr,Wendela Miiller voc.

Två band i 2O-talsstil med näs[an saflrma sätfiring -
Blomman anviinder blåsbas i stället för sriingbas och
Storyville har med sig en sångerska. Bfia banden har
rötter i Stockholms s.k skolbandsjazz, som började i
slutet av 40-talet och inte har slutat riktigt iinnu. Men
medan Blommans iir ett för oss viilbekant band iir
Storyville ett exempel på en musikalisk pånyttfödelse.
Bandet var under nilgra b kring 1960 vare sig mer
eller mindre än en stjiirnkonstellation - hade det dykt
upp först idag skull man ha kallat det ett kultband.
Rolf Ekelund och Rune Pettersson (allmänt kallad
Rune P) var, tillsammans med bl.a Staffan Kjellmor,
bland de första som förde in en genuint svensk ton i
den s.k tradjazzen. De skrev egna teman med svenska
titlal, "M5n:an", "Gunilla" m.fl. och blandade dem med
en repertoar av sparsmakat valda 20-talslåtar. De
skapade också ett eget siitt ar spela och improvisera:
Ett bluesfiirgat och samtidigt folkvise-melankoliskt
föredragssätt, rytrniskt och melodiskt intikat, med
sparsamma konsurärliga medel, få toner, men maxi-
malt effektiva. Att det hiir bandet k)rjat arbeta
tillsammans igen, med niistan exakt samma sätEring
som dll, har väckt både stor och berättigad uppmiirk-
samhet. Det som har hört det spela i halvofficiella
sammanhang nyligen intygar, att den osedvanligt
intensiva stiimningen från storhetstiden finns kvar i
bandet.

Så vi önskar er alla en riktig festkväll i radjazzens
tecken. Och vi menar er alla - även ni, som tror att
jazzcn började med bebop...

Duon: S Isaksson voc, A Tengstrand p.

Atlantis: Bengt Larsson s, Kettil Medelius klav, Jan
Svedestig b, Mikael Wennergren dr.

Om Sara Isaksson mera i en specialintervju pä annan
plats i derma tidning. Modern vokaljqzz ffin en av den
yngsta generationens mest lovande företrtidare -
dessutom med rötter i Täby. Att hon har med sig en av
de blista pianisterna ur samma generation gör inte
saken sämre.

Även Atlantis representemr generationen musiker
under eller alldeles strax över de 30. Bandets musik är
av fusionstyp - dock en dynamiskt nyanserad och
mycket uttrycksfull sådan. Bland sina influenser
niimner gruppen Keith Jarrett och Wayne Shorter -
inte några dåliga inspirationskäIlor. Och man förvaltar
sina impulser viil, kan vi berätta...

L Erstrandvib, Kjell Ohrnan plorg,Torwny Johnsson
b, Leif "Gus" Dahlberg dr.

I en intervju i OJ:s marsnummer i år berättar Iars
Ersrand om sig sjiilv och om den hiir kvartetten. [Ian
säger rent ut, att den betyder en höjdpunkt i hans
utveckling - en niiranog idealisk musikalisk miljö att
utveckla swing och id6flöde. Vi hfi hört Erstand ett
antal gånger hos oss och för varje gång har vi kunnat
notera nya framsteg, Vilket är förvånande, eftersom
redan den försa kombinationen, "Take Off'med
Ilacke Björksten representerade något i stirklass
minnesviirt och hårtsvängande; gruppen innehade
ltuge publilaekordet på lazzf,<af€et,Lars Erstrand är
inte bara en klassisk svensk jazzprofil, han är också
intenationellt sett en betydande stilist. När en musiker
av den kalibern säger sig ha hittat en nlirmast perfekt
sättning, kan resultatet naturligtvis bara bli ett:

^ Exceptionellt. Så rälcra med stark publiktillsnömning
jfocn ett något förhöjt biljettpris)...
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Äxontncln ocr{ Tlu-Äco
Under denna periodiskt återkommande rubrik

ska vi försöka reda ut vad som h:änt pLJaz-zkaföet,

men som inte framgårtt av i förväg oflentliggiorda
uppgifter.

Den l2l4, för att ta ett i tiden avlägset exempel,
gästades vi av två utmärkta band i lite äldre stil.
Orkestersäthingamablev minst sagt hoprörda i dessa

spalter. Ska vara som fö§er:

New Orleans Express: Olle Törnqvist cor,
Johnny Watlberg tb, Jan Åkerman cVss, Hasse

Hultman p, Sven Erik Blom bjo, Claes-Otto Sörman b,

Bertil Ekman dr, Cecilia Waller voc.

Lasse Törnqyist Blue Five: L Törnqvist cor,

Folke Rabe tb, Kjell Fernström p, Eric Lundborg b,

Gunnar Lundqvist dr.
Den25ll0 spelade gruppen Bop Stew ( en

vidareuWeckling av Carlsson-Lundgren Kvartett/In
Orbit). På piano återfanns då Mattias Algotsson.

Den25/10 hade vi Putte Flodqvist och hans

eminenta Pocket Band - vi lyckades ange en korrekt
sättning, men stavade ftirste-trumpetåren§ namn

alldeles fel. Ska vara Mario Delacha.

Om Per Mårtensson, annonserad till den 8i I l,
skrev vi, att han har samarbetat med en doldis. Vi
syftade på basisten och kompositören Ingvar
Bäckman, som i hastigheten råkade fil ett annat

förnamn.

Vi fllr säkert anledning att återkomma under
sammarubrik...

Monica Zetterlund i bokform
Monica är alltid, och kommer alltid att vara

aktuell. Vi hade tillftille att erbjuda hennes nyligen
utkomna memoarbok nyligen. I anslutning till utgiv-
ningen av den har Arkivet för ljud och bild i Stock-
holm gett ut en Monica Zetterlund-diskografi.

Författare ä Carl Magnus Palm och Thomas
Winberg och förutom det diskografiska har de tagit
fram diverse bakgrundsrnatertal. 323 skivinspelningar
redovisas, tillika med uppgifter om outgiwn inspel-
ningar och om id6er som blev kvar på projektstådiet

Boken kostar 100 kr plus porto och posförskott
och kan rekvireras från adress som anges nedan.

Arkivet för ljud och bild utger sarntidigt två
diskografier, som Björn Englund har sammanstäIt:
Meronome 1949-1956; 106 sidor i A4-format, pris 90

la och Jazz på Cupol; bolagets egna inspelningar
1947-1967,38 sidor i A5-format, pris 40 la.

Rekvireras från 08-663 56 99 eller
Arkivet för ljud och bild
Box737l
103 91 Stockholm
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Ett möte med Sara
Mia Ste nberg lur tröffat Sara.Isaksson som

kommer fill Jazzkaföet den 29111

- En underbar upplevelse var niir jag i somras

sjöng med ett storband i Enköping. Scenen låg nere

vid vattnet och himlen var vårt scentåk."

Så svarar Sara Isaksson,2l 
^r, 

på frågan om
vilken typ av scen hon trivts bäst pä

Space, öppenhet och rymd iir ord som ofta
återkommer under vårt samtal på ett caf6 en fredag i
oktober.

- Jag tycker mycket om naturen, men trivs bättre

vid havet åin i skogen. I skogen 2ir det så trångt..."

säger Sara som iir född i Borås, men har bott större

delen av sitt liv på Viggbygiirdet i
Täby.

Hennes musikaliska bana

kirjade i och med att hon blev antagen

till Adolf Fredriks musikklasser. Ett
TV program om AF väckte hennes

intresse ochnu, L2 fu senare, berättar
hon att Bosse Johansson, låirare och
körledare, varit en av heffIes stdrsta

musikaliska inspirationskiillor.
- Man kiinde sig betydelsefull

och delaktig. Han lyckades förmedla

säng och spelglädje på ett siitt som åir

få förunnat."
Efter AF gick Sara vidare till 2-

fuigt musikgymnasium på Södra latin.
Hon sjöng i kören "Svenska Röster"

och var även sångerska i ett Par
grupper med repertoar huvudsakligen
bestående av pop.Efter ett år På
Restaurang Glada Laxen kom hon så

in på Musikhögskolan diir hon nu går

sitt redje fu på individuell studiegång.
- Min farmor sjöng mycket Man

har berättat att hon bl.a sjöng på kvarterslaogen där

hon arbetade. Pappa plockar fram sin gitan ibland.

Han har sä mycket musik i sig. Sådan kiinsla och rytn'
Och mina två iildre syskon, de har spelat skivor. Jag

har alltid varit med på ett hörn.
Sara vill helst av allt sjunga, och när jag frågar

herme vad som dr hennes "specialitet" svara hon:
- Att sjunga "rakt ut", att jag ofta kiinner mig

obegriinsad. Mycket beror förstås på dagsformen. Det

handlar mycket om känslor. Men någon jazzsångerska

iir jag väl inte dhekt."
Nej, Sara tir inte någon som får en att tiinka pä

rökrgajazzhak, kaxig blues eller snabba scatsolon.

Någon har liknat henne vid en Fadosångerska med

arabisk "touch.
- Kanske beror det på den folkliga

ornamentiken", säger hon. Den ff lite lika i all viirl-
dens musik. Europeisk såväl som arabisk eller indisk.

Den hör man ju i country musiken också.
Musikaliska förebilder, undrar jag, har

hon några sådana?
- En stor kick fick jag av att lyssna på en

plattamed Nancy Wilson och Canonball
Adderly, en underbar musiker! Men jag lyssnar

ocksä mycket på Dire Straits, Sting, Police,
Annie Lennox och Bruce Springsteen. Men som

förebilder, njae, ingen speciell."
På frägan om vad hon har för framtidsvi-

sioner svarar Sara:
- Jag kiinner ingen oro. Jag vill sjunga

men inte lggvara musiker. I somras jobbade
jag som diskare på Mariefredsbåten. Det gav

mig verkligenlust attsjunga! Jag ska försöka

göra det jag mår bra av. Ta en dag i taget. En
dag står man inte ut och då gör man något ät

det
Det svåraste ä att hiua ätt koncept. Jag

ror jag skulle trivas på en stor scen med
mycket "space". Blått ljus eller kanske gult eller
orange. Jag vill kommunicera. Det ror jag att
jag iir bra på", säger Sara, skrattar och drar
fingrama genom luggen.

Den29 november kommer Sara till Täby

Jazzkaf6,. Med sig har hon pianisten Arne
Tengsrand. Programmet blir blandat. Öppra
harmonier och vackra melodier. Sara har en

röst och en utstrålning som berör, en oerhörd
närvaro och massor av kiinsla.

MISSA HENNE INTE!!
Mia Stenberg
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ATLANTIS
Akustisk musil«, improvisationer;

modern jazzmusik med fria bindningan

Atlantis bildades hösten 1990 och har sin hemvist i
Stockholm. Vi spelar eget material med rötter i

Keitlr Jarret, Wayne Shorter och Herbie Hancocks
musik.

Jon Svedestig kontraba,q Mikoel Wennergrund
trummor, Bengt Lorrson saxofon/flöjt
Ketill Medelius piano

.ffi$-----ffi
,iitr-tffi

Lars Erstrand Kvartett
Lars Erstrand, vibrafon

Lars Erstrand ansei som en av vlirldens biista
vibrafonister. Under mänga fu har han spelat swing
x,h jazz i säviil Europa som i USA. Storheter som
Alice Babs, Svend Asmussen, Teddy Wilson och Bob
Wilber har alla ackompanjerats av den skicklige
vibrafonisten. Våren 1972 qelade Lars Erstrand med
Bermy Goodman i Paris, något som Ersrand sjiilv
minns som en stor upplevelse.

Kiell öhman, piano
Under de senaste 20 ärenhar Kjell Ötrman

arbetat som studiomusiker. Dessförinnan arbetade han
med dansbandet Telstars under ett antal är. Genom ett
flertal TV-framträdanden har Kjell Öhman gjort sig
kiind hos den svenska publiken och vi har nu nöjet att
lyssna till honom som pianist i Lars Ersnand kvartett.

Gus Dahlberg, slagverk
För Gus Dahlberg 2ir jazzinfesset stort, men han

iir inte heller fråimmande för att spela klassisk musik.
En musikutbildning i Boston, USA, på 70-tatet var för
Dahlberg mycket musikaliskt stimulerande. Siikerligen
utgjorde denna utbildning en viktig språngbräda för
hans senare arbete som heltidsmusiker under ett

flertal år.

Tommy Johnson, bas
Tommy iir ny i Lars Ersfand Kvartett. Han

tidigare spelat med Kjell Öhman i dennes orkester
Organ Grinders.
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JANo behöver fler id6rika inlägg, infatt, fönslag och stöd frånmedlemmarna. Det är ebb i kassan och vi vifl frörbereoa Rirvårsäsongen. vi i styrelsen ägnar mycket tid åt att försöka kläckaid6er...

Hiir några frågor vi vill lösa:
LOKALEN' rinns ag något lite mysigare iir Föreningsgården? Det skulle nog öka trivseln tror vi och diirmedpubliktillsrömningen och intäktema.
srcNsoRER' vem har pengar att satsa på vår kultur? Minsta bidrag mogages med största tacksamhet.MEDLEMSAVGIFTEN. vågar vi hoja och i så fall med rr*,,y.t"tr-mfnlfOf. Var ligger äe, acceptablanivän?
PROGRAMUTBUDET. Vad tycker Du?

vi blir jättetacksamma om vi får tips så att vi kan fortsåitta med verksamheten. Lrimna en lapp med förslag i kassannågon kaf6 kväll eller ring eller skriv. Ni har några adresser pa sista sioarr.

Vi skall snart fira lS b.Lätdet bli ett jubileum med swing!!

[ 
- - r r r - ?lipp?,filioEt läiniäi?äiäfi 

IrI Q Xtart attjagharsynpunkter!! |
! tr Jag tycker att JANOS progrrlm åir bra I
! tr fag tycker att der skulle vara mer/mindre I

i tr El Fusion I
! ?iswing iI trEMainstream 

a

l'tri
! a ninctiII............................påfiiretaget 

!
I ':"""""':""':""""""""""'Jag fror att de ii kan tåinka sig att sponsra JANO.._.i
! tr Avgiften åir OK. I

!- tr"å-il;! otrDixie Ii 
=;' 

P:rr i

! fl Jag kan tiinka mig en höjning med........kr i

! o nraoesavgiften är oK. i

I! """"" """......i
Lrr-r rrrr rrr-rrrrrJ

Wllv trtt^ ^illr w$ t Boe*i?

Kay Welander Swingtett
på Julfesten!!

Swintetten, som bandet ofta kallas, är ett av våra mest
efterfrägade JANO-band. Med en grund i den
Goodmaninspirerade swingmusiken, har Welander och
grabbarna utvecklat en robust, dansant stil med
influenser även ffin andra t.ex. Buddy de Franco.

lArltgn Kay kllsax spelar Hasse Lidström p, Ove
Rohlö, g, Rune Enlund b, Robby pondrnan'dr.
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Dags igen för
JAf'{Os fantastiska

,TLFfi§T'
Lördagen den LZ december kl 19.00 i
Bergtorpsskol&rr Täby
o Drink
. God mat
o Dans till Kay Welander Swingtett

Så, hör anmiil.er d.u dig rch d.ina oönner:
. Använd bifogad postgiroblankett
. Fyll i ditt och dina vänners namn
. Fyll i postgironumret 38 02 17 - l2lg
. FylI i beloppet fiir samtliga deltagare.

Vin, öl eller bordsvatten till maten köper du i
"baren". Diir finns även läsk samt tilltugg till
drinken.

Sista anrn äln in gsdag!: 30 nov

För allt detta betalar du endast 150 kr per person.

ru
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lled benäget tillstånd saxar vi följande ur "Tonfallet,,g/92, Svenska
Rikskonserters förnämliga tidskrift:

LandsJ azzen
- Viilkomna till Landsjaz-
zens presskonferens. Vi
länker berätta om vår
jazzfestival som går av
stapeln i stan om en

. vecka. Vi har faktiskt
lyckats Iä hit inte mindre
än 108 olika grupper,
stans samtliga och gräd-
dan avjazzeliten i
Sverige!

- Det var inte dåligt.
Vilka band är det?

- Först och främst vår
egen Bengt Svenssons
kvintett med Bengt på te-
norszrx, Olle Bengtsson pi-
ano, Kalle Norbrandt på
trumpetr "Lullen" Bertils-
son på bas och Bo Ek på
trummor. Bebop av ädlas-
te märke! Vidare Nor-
brandt-Berrilsson Quartet
med Kalle på trumpet,
"Luften" på bas, Olle
Bengtsson piano och Bo
Ek på trummor.

- Alltså utan Bengt
Svensson?

. - Det iir riktigt. Men
Bengt återfinns senare i
BBB Trio med "Lufsen,'
på bas och Bo på trum-
mor och i Two Friends,
duon med Olle Bengtsson
på piano.

- Vilka stilar blir det?
- Vi vill vara breda så

vi har alla stilar med.
Bland annat har vi lyckats
Iil hit "rytrnmaskinen"
IVlancito Narcesses och
hans calypio-orkester med

Festival i;;:;l:l ;il.ää::J'"
- J.spe. Norbrandt på gi-

med ffi;tåTI'bas 
och Bo

-Jesper blir en ny be-
kantskap ör jazzpubliken?

-Ja man kan säga att
han inte precis går i pap-
pa Kalles fotspår, Jesper
iir ju mycket lor det expe-
rimentella- Diir{ör iir det
extra rolig an vi lyckats
fora samman dem i
Father & Son, komplette-
rade med "Lufsen" på bas
och Bo på rummor. Det
blir något av varje ör den
breda jazzpubliken.

- Apropå nytt, hur är
det med den moderna jaz-
zen, Er den oclaå plats?

- Vi ,ir glada att pre-
sentera Small Experience
medJesper på gitarr,
Sluggo Persson på rylofon
och Bo Ek, denna gång
på slagverk. Det är en
grupp att verkligen lägga
pa mrnnet.

- Har ni enbart kon-
serter?

- Vi har åktiskt lagt in
en danskväll ftir vår mog-
na danslptna publik.
Swing Time öppnar kviil-
len med just swing time,
hiirlig sviingig jazz frän
den glada epoken. Där åir
ju Katle Norbrandt på
marunas gata och så {är
hanju stöd av sonen,
Bengt Svensson på saxo-
fon, Olle Bengtsson på pi-
ano, nye Niklas Wimmer-
heim på bas istiillet lor
"Lufsen" som är bortrest
då och Bo Ek på trum-
mor.

De avlöses av Jazzin,
Time, tradazzgiinget som
f;ir den mest sure att dra
på smilbandet, en verklig
godbit ör nostalgikerna.

Ja, det iir samma killar
men Bengt byter till sin
gamla L:ira klarinett han
en gång i tiden började
liira sig spela på och Jes-
per tar fram pappas
gamla avlagda banjo.

- Och det digra pro-
grammet fortsätter ytterli-
gare några dagar?

-Ja och det är san-
nerligen inte med vilka
som helst. Bo Ek Rytm
Nlachine, Penson-Svens-
son Kvintett, Basic Ufe

med "LuGen" och Nik-
las, Bengtsson Trio, Kalle
Norbrandt Quartet med
Bengt Svensson, med fle-
ra, med flera.

- Och sen iir det dags
Iiir den stora finalen.

-Ja och dar slår vi på
stort med en helkväll
med vårt eget lilla stor-
band, och... jajag behö-
ver kanske inte dra alla
namnen?

UDO MET<
FOWOT Fi* alh aatadla

li*lut t nud oailiglutt,
owoa cj.



TÄBY
rnÄvaRu AB

Familjeföretaget
med personlig service

Allt I byggnads'
materlal och trävaror

HAGBY oAno
1Bs 43 rÄev

a762-203 50

öppEttrDER:
Vardagar 1 ' 1

Lördagar 9 - 1

7.30
3 .00 .åLffi*,

----,

=t6a.s?OotlclraS&

- tl ao rFl.r tlll..oht.ll.a Pl.m..r
ait löra d.l

- Ll t- vlll ttud.a. nllot t .r cs ,.44.6.
hlrtoalr 4h all.r dat. l.l.ia.t

- ll ac hla att t.-n...t 16tt..a. Gh vlLL vEtt tsEl

vltl.Ei tlll o.., Yt hrflP.r.s.tt Lo.o l9ln9'
Yl tra lvon latrl. Y1... l.atn.aas lor cirl'tn'

Vl lr.r attFt Yaaa.i.r -ll.! 0t.C0 - 1'.00' lltr vi
lnla lr åir, tlr aat br..tt ltu. -"'l'n6' Pl
talal6aYraatai.

vår adrcss: Akerbyvågen 82-81 (Storltuqan) tel: ?58 08 50
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^'J-i-k,EU Folkuniversitetet

Kursverksarnhetcn vid Stockholms universitet

vÅlxonuEN TILL FoLKUNIvERSITETET!
Tåby - Vallentuna - Österåker - Varholm

follsilvat.lt.t.t - aludlal6tbq^d't I C'6!au''
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Jazzpianisten Knud Jörgensen har lämnat soenen ... och det känns mycket
tomt.

Knud lät oss uppleva musik - swingin' jan - dynamisk, intensivt glödande men
samtidigt skimrande lyrisk, klurig, spröd och rytmiskt total.

Knud Jörgensen foddes 1928 iKöpenhamn och kom till Sverige med Gottlieb-kvintetten
L954. Han spelade bl a på Nalen i Stockholm men turnerade också under mfuiga år runt
om i landet för såväil konserter som dans.

Knud var en av de fråimsta jazqpianisterna i Skandinavien och han har spelat med en
miingd stjåirnor ur den svenska och internationella jazzeliten, bl a Ella Fitzgerald, Saratl
Vaughan och Eric Dolphy. Mfuiga minns också Knuds musik i radioprogrammet från
Fiskartorpet eller frfui hans tid som kapellmästare på Folkan under större delen av 70-
talet.

Första gfuigen Knud spelade hos JANO var l982,dl[ tillsammans med Claes fansson.
JANO-konserterna den 5 februari 1989 respektive den 8 april 1990 tillhör de verkligt
minnesvärda. 1989 var Knud håir tillsammans med Bernt Rosengren (tenorsax) och
Bengt Hansson Oas). 1990 framtriidde Nisse Sandström (tenorsax) med radarparet
Jörgensen/Hansson. Duon har f ö under en lång följd av år utgiort stommen i kompet
för en rad gästande solister, bl a Toots Thielemans och Harry Edison.

Ingenting kan ersätta levande framtriidanden men det åir iindå fint att det finns inspel-
ningar t ex "Knud och Bengt at Maxim" (insp. 1983, Dragon) och två nya cD som
skall komma ut i slutet av året. Den ena är en trioinspelning med Knud och Bengt *
Gustavo Bergalli (trumpet), den andra är en kvartett med John Högman (tenorsax) och
Johan Dielemans (trummor).

Knud var inte enbart en unik och begåvad musiker, han var dessutom en generös, ford-
rande, uppmuntrande, vägvisande @agog samt rent allmänt en vördnadsviird medmiin-
niska.

Irif Persson
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Medlemsrabatt
En av de många fördelarna med att

vara jANO-medleilr är, at! man harl<raf-
tis rabatt på entr6n till Täby lazzkaf6..De
kVa[ar vihar särskilt illustia attraktioner
är denna rabatt extra märkbar. Vi IANO-
medlemmar kan också få rabatt när vi
besöker andra SIR-anslutna klubbar i
Stockholms-omiådet - det finns ett tiotal
sådana. Medlemmar i dessa klubbar får
naturlietvis också rabatt hos oss.

Hä"r är en lista på de aktuella
srannföreninqarna:a 

lazzklubT Easching Kungsgatan 63.

lazzklubb Syd,Rägsved, tel 5419 90,
Barbro Nylander.

Iazz i Österåker*tel0764-620 36 (h)
635 83 &) Lars Akesson.

Sundbaberss Eolkets Hus, tel29 27 1.3

Lennärt Eilwall.

Haninse lazzkafä, Folkets Hus
Handön, i el 0750-240 01 Håkan Skytt.

Tyresö fazz €t Blues, tel777 00 40
Urban Loinder.

B otkyrka I azzklubb C aff an,
tel778 40 60 Bengt Peters.

Spånga Folkan, tel 28 28 20 Kjell
Fernström.

JAZZKLUBI,IWOST
o o .?.1-ru%

Ordförande: Birgitta Wikander
Palissadgränd 60
183 46 TÄBY

Vice ordf: Björn Strandberg
Ellagårdsv. 12
183 38 TÄBY

Kassör: Margit Annerstedt
TäbYv.258
183 44 TÄBY

Sekreterare: Bo Nerelius
Teknikeru. 17
18632 VALLENTUNA

Redal<tör: BerntSahlberg
"PIJANO" Sviskonv.40

175 49 JÄRFALLA

768 57il (b)

768 7825 (b)

510 50320 (b)

635 43 30 (a)

627 00 36 fx
511 70669 (b)

511 73315 (a)

750 6160 (a)

580 17879 (b)

751 0590 fx

Täby Jaz Cafö: Söndagar 18gts213,

Fö ren in g sgärde n, Attu ndafältet 1 2
(Bibl iotekshuset) TäbY Centrum

Solna, tel27 67 02 Barbro Matsson.
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