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Du som linnu inte betalt medlemsavgiften
för IgBO - 8ör det nu.
DbII UÄR Än Srst.u cIIn]'IslXdJ
I fortsättning'en kain vi inte skicka
PI*J.AIrIO till d.e j om ]u inte betalt'
TrXrck oeh porto ]:.ostar Pengar'
Betala i cteug.'

Vårt postgiro är; L9 25 83 - 3

rug,;IKREKoRD
kund"e Tazzcaf\et g1åd"3a sig åt
Sönrl.rrrån aen 30/3 " 9§-!"t*lqndg l
Det var Basement Swirrgers och sång-
gruppen Goose ]3obs som stod. för d'en

bed.rif ten.
Det geimla rekord.e.t Iöd- på BI betalande-
d"et sattes clen g/g-lg av Dag §pie1's
Jazz Qule.rtett* och Basement Swingersl

Vi vår-vir.cle 2) rrya medlommar också,
Toteul t, har vi fått 86 rqra mecllemmar
seclan år'ssl:iftet.

Ll enonrsni t t ss i f frlln p å. I0 prograrnkvii I 1 r'l:r

L3/L * 3a/l il.3?16 bot"rla.ndo per kvrill-'
nen ligger kbart lägrc än höstcns
genomsnitt 4514. Vi får inte glörnrna

att vi - med. unclantag' för premiärkvällen
med. PYG1TIE'JÅZZBå.1ID, d.en senaste rekord-
kvä}}en och IJrC SPIErS ocli ÖRONÅP0TIil(8"1's

kväl} aen 2f 3rira:: haft ganska glest med

folh mår1g'u ]<vä11ar.
vI ljcRI)lll r'ÖnsÖrl SnEDj)Ä §Iil\irÅld av
ST.A.IU(iÅSTIIR.

rm bila6a til} d-et

)/eöföljer Prograilime

Siljetterna kostar 101- barn und.er LZ &r
går in gratis.Vi kommer att ha servering '

Yi beböver hjä}p nu i slutsked-et före 
.

Festen oeh på *latr* festclagen aen ?Of 4,
AlIa som vi1l hiäIpa till med- affischeriq;
ch förköpsförsälining av bilje Lter bör'

-kontakta Gun Åuerg C762/L226'1.
ÄIIa som vi}} ar.rbeta bakom scenen på
festd.agen kontaktar Bo Nereliu§ O76'2f24898
eller Rei Tid.eström 0Bf?58 )/1 75.

-D*t blir en fin fest, bred;irc llch ännu
mer allsid.lg än förra åre"b.
Lät oss }ägga på ett ko1 extra för att
föra ut d.en på ett bra sättj

Även i år är d"et CÄRL IIYBERG som §varar
för d.en grafiska formgivningen aY

})rcu r:.ntblad. och affisch.

Vi har haft fem ;rrbetsmöten, där
roBre$er rnter för d-e deltageund-e grupperna'
och andra intresserad-e har d-eltagit.

JIURnA - }IYTT 1'IÅJ{0i

Kulturnämntlen gcr oss 8,2001- LilI
ink6p av nytt piano t:'LL Jazzcafdet
i Viggbysa.len.
Yi vid.tar i d-ag'arna må'bt och steg
för ar.tt hitta. ett bra irLstrumcnt ocil
sät,ta d"et på plaLs.
t'aok Tä.by l"ulturnämnd.



Gffi"fie Set
2O/4,XHn,

JAearEsrrrirug rarnfl

ll/s ittALAcoDA

CRAZY RUWilN
Xn ny Jano-grtrpp som sPelar
Jazn an i{ot-kvintett-modell.

glatl; svåingig

Wr# ,No

g§"rKoY#
Ett aY säsongens stora gästsPel:
F,n rryetablerad Srlrp! som representera::

"r*rr!k Tazz ri)r d-en är som bäst'
Kapellmäs taren sPelar renol-sax,
Gu*nn;,,r Bergsten baryton oclr flö.11,
tsjörn Holff piano, ,ik* Gul}ber6; brus r:cir
tt,iar.mpe lt }"iir} sson'brurnrnor'

Ett väIkänt Jano-gäng med. modern repertoar'
Här är sättnlngeni I-,ars Btilow cor,
Monlca Brlng ts, Chri-ster 3rössdn pr
O11e Hagson b, Anders NYberg dr.

T:'ILERNA
Vr I rnan som spela,r vii.Ili.IinS,rnde
string- och dixieland"arran6'ernåIn8'.
Sättning: Sertil Kling trurtl>t:t, lllore
ldilsson tenorsi,x/clarinett, "r 

an-ihic
?mmar trornbone/bi;ry tonhorn, 01of

t/acobsson piano, i'iolger Sbegiielu-t
gitam/banjo, Lennarl 3lorn 'ba.s och
Bert Yinghamrnar trummor.

Efterfrå6acle Puppe är tillbakau i:5eni
Här rned" i stort sett samma kvarLett som
på festivelen; Gustavo Bergalotti, trpr
§'baffan Od.enha}l ts, Puppe Lund-mark g,
Cirristian Paulin ge Kenneth Jacobssort ci:'.

Orkestem drog storPubllk vid sitt
framträdancle på, Sta,:npen - ett fint
§ättntngent Claee Brodda cl/as/ts,
Mikael- Selanderr Ronnie Holnqvistt
Anders Rabe 91 Jens Llnd.gren b.

senaste
betygi

Modernrsvii,nglg Jazz stä"r 1 första hancl
på repertoaren, men där flnne också
mera swing-betonad.e Iåtar, allt framfört
av sklckliga nuslker som f.övrf alLa
även spelar 1 Sverlges Jazzbandr
Erllng R:Lbblng cl/ts/bars2 Jan SJ6bLon p,
Bengt Hansson be Peli-e Höblnger d.r.

PAN rR|p
Kallar slg tre dukti-ga musi-ker som
spelar Ijazzmusik av lite olika
ursprrng gå akustlskt som möJligtil
Staffan Hallgren f1öit2 Anders
SiIgin gitarr och Hans. Hal-lgre.n
bas ger stg pårral-It material som
vi 'tycker om, även om det kräver
en del omarbetning för att få ner
det til1 tntofo:mat utan trufimorrt.
Det kan vara eget material, sanbor
bebopstandards e1ler Chiek Corea-
muglk.
RäInra med fines§, nyansrikedom,
precision oeh hårt tryck från
PAN TRIO.

L6/s sri{N6r



( typ Fletcher }lsnclerson
Gärna trsmörigI' tenorJ
iionteilcta Jalnes Carlsson

Aff§,foN§ffiffi,
lnolmosrsr 0$H tRUrrMr§ sÖrss
T I nIJ DTXIELÅI'IDBÅIID

Kontakta Sven Erik B3.om,
teL. arbetet O8/27 2T +A

hcrr, nT(:_/p1 esl

qÅN§.aFE
siikes tilI r:ybildat storband i iilclre stil

1930 )

768 32 r0
758 27 57

§TRTY [I1], PI-JANO

3ldÅf0 är en ganska tunn tictnlng.
Det boror på att vl får in för få

' btdng f,råa medlemmarua!
Slrl"n on vad aom hel"et bara tlet har
nå.gc:rt anlorytnlns ttl-l åimnet ia.za-
uur-j-kt
§ki.:kn lttt bi.drag (Uj-faer är också
välkomnal tilL l
3I-JÅI{O e/o Jan Åberg

Vlklngavägen 57
L85 47 [][BY

--4NTNEAVGIFTER
t111 Jdzzcsfeåt är Ju 20r- för
Lcke-medlcn ooh L0r- för nedLen.
tt tl-ttiftil lrr ookså pllraktld IIg-
donsrebettr necllen under L8 är

-sJ.äppe 1rr fS3 !r-r
Icke mcilLen und,er LB år betal.ar 1.0!-n

Tag tåg från Östra §tatlon not ljjnct-
holmen e11er Rlmboo Stlg av vicl
BtbbJ.e. FöLJ pllarnai
MXD T-3A}IÅ och bussr

T-bana t{11- Mörby Centrum. Byt t1L1
buss 504,/614. §tig av yid Täby Centnrm

Ad.ress I Pf-JÅNO
c/o Åuerg
Vikir:gavägen 53I8l5l l'iiJY

Te.L: Ol6,2/I'226T (ir,;m)
oB/++ 93 40 (,:ri,)

DMD BII TRÅN STOCXf,IOI,M§HÅIIET S

Ktjr av från notowåigen vld avfart
Täby C S1 kör vldare not täby Oentnrmt
så hlttar d.u TlbbLe [eater strax

söder on Täby Centrrrml brectvitl sport-
hallen och nya glaskyrkani

urb rÅo FnÅN srocKriolur

sÅ nAcfirTmR Puflr
dl§azc Fd€r:

PI-JA}TO
organ för Jazuklubb 1[ord.ost (.fUfO)
Red". och layout: Jan Äberg
Red.. selcr. :UIIa-lJritt Curnlin
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