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åaasiProgram september - oktober 1998

27/9 Hayati Kafd med Sandviken Big Band
och gästsolist Jan Allan u '

4/10

11/10

18/10

25/10

Eskil Columbus med sin Kvartett
\e.*

Ingemar Hedberg-Kay Welander Kvintett
Anders Färdal T[io med Christer Krokstedt

Putte Wickman med Claes Cronas Tbio

Rigmor Gustafsson Kvintett

e^eu( Artvnrt

Arr. Iazzkfufib Mr[ost . ffi6y f\gftur- ocfi frttidsnihnnd . Sttdieförbundct ilrqensfukn
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Jazzvänner!
En ny höst stundar med återseende pävär jazzklubb. Programmet
iir som vanligt roligt att presentera. Några favoriter återkommer och
för oss nya skall bli spåinnande att fä våilkomna. vad sägs t ex om
Eskil Columbus, Roger Pontare och klassiska tradj azzbandet Jumping
Jacks.

Hayati Kafe firar 40 år som artist. Det skall vi fira med ett Big Band
förståss.

Täby Park Hotel har fått en del nytt som t ex golvet i rotundan och
extra stolar som är lätta att ståilla ut vid behov. En ny jazzmeny lar
också vara på gang. Ja, allt bäddar för en trivsam säsong.

Priserna åir oföriindrade niir det giiller medlemskap, abonnemang och
även entrder blir som förut.

Jag vill gåirna nåimna att vi har förlorat en av våra supporters i en
avhållen kulturnåimndordförande. Bengt Edlind avled i augusti efter
en lang sjukdomstid. Ja redan i samband med vär jazznksdag 1994
var han plågad av sjukdom. Ändå deltog han då med lust och glädje
och han följde sedan hela tiden hur det gick för oss i JANO med stort
intresse. Han berättade visserligen att nåir han valde musik var det
oftast klassiskt, men han betonade att all musik av god kvalitet var
viird att lyssna på. Han begravdes i Täby kyrka som var full av
blommor och vi hade också en blomma dåir med tack fran JANo.

För oss som får vara med ett tag till gäller - håIl musiken i gång så
liinge den varar.

Tillgivna

tsirgitta Wifranler

2



TABY JAZZ CAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Söndagar kl 18.30 - 21.30

Sandviken Big Band
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Hayati Kaf6 har bott i Täby under en lång tid
och han åir en uppskattad medlemav Jazz-

klubb Nordosts s§relse och programråd.

Han har arbetat som krögare på egna natt-

klubben Hayatis Kaf6 och han har varit
producent och manager för en rad av våra

fråimsta underhållningsartister.

Vad man ibland nästan glömmer bort iir, att
Hayati också iir en av våra bästa j azzsång-

are. Han kan arbeta med komptrio eller stor-
band och han klarade, som ni kanske minns,
att göra kammarjazz tillsammans med Red
Mitchell på Täby Jazzkaf€.

Hayati Kaf6 började sin musikerbana mycket

tidigt i livet. Den håir kvåillen innebiir fak-
tiskt, att han firar sitt 4O-årsjubileum som
proffessionell artist! Det hela startade i hans

hemstad Istanbul. 1961 var han redan såpass

etablerad att han placerade sig på Tirrkiets
tio-i-topp-lista och 1åg kvar dåir i tio veckor.
Samma år fick han egen radioshow, med
sändning varje vecka. Året därpå kom han
till Sverige, som medlem av Ismet Sirals
orkester, som var på en tremånaders turnd i
Europa. Han blev kvar hiir, och började med
Carl-Henrik Norins band 1964. Det blev tio
veckors engagemang för Sveriges Radio och
1965 kom den första svenska skivinspel-
ningen. 1968 låg hans insjungning av låten
"Sånt" elva veckor på svensktoppen. 1973
gjorde han krogshow på Berns och en

Englandsturn6. Sedan följde tiden som
nattklubbsidkare och åren som manager.



Men från 1983 kommer jobb för SVT och

samarbete med Sandvikens och andra stor-

band. Hans första LP med storband giordes
just med Sandviken Big Band. De senaste tio
åren har sången varit Hayatis huvudsyssla och

det har fört honom ut i Europa och samarbete

med danska radions storband, nordtyska ra-

dions storband, holländska radions storband
och Rias storband i Berlin. 1991 sjöng han

med Herb Geller på Birdland i New York.

De program vi får höra denna afton presen-

terar kompositioner av Monica Dominique,
Ted Giirdestad, Nils Lindberg, Povel Ramel,
Owe Törnquist, Olle Adolphson och Cornelis
Vreeswijk. Arrangemangen iir signerade av
Lasse Bagge, Monica Dominique, Ötj*
Fahlström, Nils Lindberg, Erik Nordström,
Daniel Nolgård m.fl. Programmet heter "Nu iit
det gott att leva". Under våren har det fram-
förts i Motala och Örebro och nyligen var stor-
bandet och solisterna i Sandviken. Recensio-
nerna har varit mycket positiva. Ett exempel:
"Hans mörka röst... skapade rysningar av

viillust längs ryggraden". (Motala Tidning)

Viilkomna till en riktig festkviill! Hayati Kaf6

Jan Allan
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Eskil'Cölumbus

Eskil Columbus acc, Åke Thordendal as,

Kenneth Österlund b, Rolf Lindh dr

Vi får med ganska jiimna mellanrum önske-
mål om jazzdragspel. Dragspel och jazz-
musik har en lang historia i vårt land, åinda

ner till tidigt 30-tal, då man kunde höra
dragspelsgrupper överallt på dansbanorna

och Nisse Lind och hans berömda Hot-trio
spelade in "Tiger Rag" och andra odödliga
slagnummer. Vi har presenterat en del av
dagens exponenter: Göran Palm, Lill-Bengt
Erikson, O. "Boppen" Karström har spelat
på Täby Jazzkafl. Men det finns fler, det åir

vi medvetna om, och vi vill giirna fortsätta
presentera dem. Den hiir gangen har turen
kommit till en av de allra fråimsta: Eskil
Columbus.

Det första ni kommer att tiinka på, niir ni
hör det namnet, iir nog SVT:s Caf6 Umeå,
dåir Eskil Columbus brukar vara kapell-
mästare. Han har ett grundmurat gott rykte
i dragspelskretsar. I $ol utnåimndes han till
Årets dragspelare, vilket iir mycket presti-
gefyllt. Utmåirkelsen utdelas av föreningen
Sveriges Dragspelares Riksförbund och det
iir förbundets medlemmar som avgör valet
genom omröstning. Samtidigt utkom en
CD, "OnAccordion" (ECCD 097, distri-
bueras av Eskil Columbus sjåilv). "Hans
musikalitet och tekniska briljans saknar
gråinser... han gör det omöjliga möjligt... Ett
omvålxlande album som även finner lyss-
nare utanföt jazzens sfär", skrev Hans-Erik
Bergman i Sundsvalls Tidning. "l8 num-

mer lång, drygt 64 minuter med något av
det svåingigaste jag faktiskt någonsin hört i
mitt leverne... en överraskning... så till den
milda grad att jag räds att möblerna ska
börja röra sig i rummet dåir jag sitter och
skriver", skrev Gröna Lunds artistchef Ove
Hahn i tidningen Dragspelsnytt. Svend

Asmussen fick sig ett exemplar tillsiint och
svarade med ett entusiastiskt brev: "1000
tack för den festliga CD, som jag har
lyssnat ofta och mycket noga på... den har
oerhörd medrivande stuns och entusiasm.
Sånt hör man såillan i dagens jazzl"

Så vi tror nog, att kviillen kommer att bli
minst sagt givande! Siirskilt som Eskil
Columbus har med sig precis det gäng vi iir
vana att höra honom med, och som också
medverkar på hans CD: Åke Thordendal på
altsax, Kenneth Österlundh bas och den
våildige Rolf "Roffa" Lindh vid trummorna.

Det ni!

Eskil Columbus
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Kvintetten: Ingemar Hedberg tP, KaY

Welander bars/cl, I*nnart Brundin p, Lars
Numan b, Björn Sehlstedt dn

Kvartetten: Christer Krokstedt bars[],
Anders Ftirdal g, And.ers livgren b,

Christoffer Dahl dn

Den håir kvåillen bjuder vi på två grupper

med huvudsakligen lokala musiker. Först

en stunds swingmusik med anknytning till
Benny Goodmans småbandskoncept, sedan

en grupp i lite modernare mainstream-stil.

Ingemar Hedberg, som åir född 1920, åir en

av de dä gediget kunniga och mycket hör-
våirda musikerna, som aldrig gör något

väsen av sig. En doldis av det slaget, som

vi sätter en åira i att upptäcka och presentera

för er. Han började i Flottans musikkår som

l4-åring. Från 40-talet och många år fram-
över speladehat jazz i den tidens ofta
mycket j azzorienterade dansorkestrar. Nu-
mera iir han verksam i ett storband i Stock-

ho1m, som går under det vistiga nafirnet
"smilbandef'. Hans medmusiker i den h?ir

Kay Welander

kvintetten kommer fran det bandet, med
undantag för pianisten, som har fått rycka
in som ersättare för den nyligen bortgång-
ne Hasse Lidström. Man skulle också
kunna säga, att bandet iir en upplaga av
Kay Welander Swingtett med Ingemar
Hedberg som lanserad trumpetsolist. Missa
inte Ingemar Hedberg, han åir en oförbråinn-
erlig musiker med melodiskt spel och en

håirlig ton. Ett kultfaktum, som kanske inte
hör hit, men åindå säger något om mannen:

Han tog medalj i kanot vid Helsingfors-
olympiaden 1952...

Christer Krokstedt har funnits med i vår
förening praktiskt taget sedan starten. Vi
har hört honom i manga olika samman-

hang, senast var han päJazzkafdet med ett
storband fran Täby kultur- & musikskola,
dåir han verkar som lålrare. Anders Färdal
hör också till liirarkåren vid sagda insti-
tution. Hans trio har låtit tala en hel del om
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sig genom framträdanden pä jazzscenen

inne i grannkommunen Stockholm. Den
vÅnnNs JAMSESSIoN

spelade på Täby Jazzkafå våren t997.Det avhölls den 8/3, med vårt beprövade Hus-

iir alltså en våil samspelt liten grupp, som komp och 17 hugade jammare. Dessa var:

för första gangen framträder med Christer Olle Nilsson trumpet, Nils Andersson

Krokstedt på barytonsax och - inte minst! - flygelhorn, Magnus Selander, Lars
på flöjt..
Ett intressant koncept, eller hur?

B I omtnan s D ixi e land B and fo n s ött e r
med gladjaa under fuisten på Restaurant
Iouis, Söderhnllarna, M edborgarplatsen.

Vi drar igång onsdagen den 23 september

kl 19.30 och spelar sedan varie onsdag

&irefier Då lcan du njuta av både tnusik och

god mat. Och duvet viil att det är gratis
entr6 så det ör bara att slinlm in.

Tamed dig goaviinner och utnyttja
höstkvöllama till något trevligt.

Blomman och hans band lovar dig
sviingiga lafillar

Dahlgren och Slava Preobrasjensky tenor-
sax, Hans Ling tenor och sång, Kay
Welander baryton och klarinett, Erik
Svanholm, Rolf Lundh och Torsten Sjöddn
piano, Leonard Axelsson gitarr, Berth
Vinghammar, Mats Jadin, Rolf Arntsen och
Steven Gustafsson trummor samt Gerd
Ottosson och Lisbet Bäse sång.
Den 1/11 iir det dags för höstens jam.
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Saxofonlektioner
En s e mbl e e p el, j azzimp r ovi o at i o n

för nybörjare Lill avancerad,

Lär are: Slav a ? reobr ajenoki

Slava Treobrajeneki utexaminerades vid den bästa
muoikhöqokolan i dåvarande Sovjet, Gneeein i Moekva.

Under BO-talet var han eolist i Sovjet bäeta slorbanä.
Han ledde oakeä an eqen 1ru??.

glava har varit, off,a i Sveriqe och han har epelat
med flera internationella jazzmusiker. Han har opelatin
några L7 och CD. Delvå senaef,e är ineVelade under

eqet namn ochheter "We All Hope" oah"Russianblue".
?ä dessa medverkar Red Mitchell, Horace Tarlan, Nisse

Sandsiröm,1ture Nor/in och Ronnie Gardiner.

För information och anmälan
kontakla Andere Lind tel: Ob-bb 4242
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Putte Wicl«nan cl, Claes Crona p, Jörgen

Smeby b, Petur "Island" Östlund dn

Återigen har Täby Jazzkaf€, nöjet att pre-

sentera en av viirldens ledande exponenter

för sitt instrument, klarinettmästaren Putte

Wickman. Och tillsammans med honomen
av de absolut bästa trio-kombinationer man

kan uppleta: Claes Crona på piano med

Jörgen Smeby, bas och Petur "Island"
Östlund trummor. Jörgen Smeby äir basisten

man kan lyssna på hur låinge som helst utan

att tröttna, och "Island" Östlund åir trummi-
sen som spelar melodier på trumsetet och

som kan alla sångtexter utantill...

Vad kan man tillägga? Putte Wickman åir

jazzhistoria. Han mottog medaljen Illis
Quorum ur kulturministerns hand 1994,

och det högtidliga överlålmnandet skedde
just håir, i rotundan på Täby Park Hotel.
Och vi iir lika glada varje gang Hans Olof
Putte Wickman gör oss den åiran!

PUTTE WI€KMAN
FOTO: NAIASJA JOVIC

E#§ W

Våilkommen tiil Studieftirbundet Vuxenskolan och TMI!
TMI - Täby Musikinstitut ftir alla åldrar

TMI har studiecirklar för dig som vill låira dig spela.

Instrumenten åir Keyboard, Elgitarr,
Elbas, Trummor och Slagverk.
TMI har även undervisning i sång,

piano och akustisk gitarr.

C'
-V

S tudi efö rb und e t Vuxe n s l<o lan,
Tel: 08-756 40 60,

Kemistvögen 14, Box 137, 183 22 Tiiby
756 5060 Fax:08-756 l1 60
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Karl-Martin Almqvist ts, Jacob Karlzon p,
Hans Andersson b, Jonas Holgersson dr

Under de senaste fyra-fem åren har vi fått
uppleva en veritabel ström av nya, unga,
begåvade och viilutbildade svenska jazz-
sångerskor. Det iir inte någon överdrift att
påstå, att vi aldrig tidigare upplevt något
sådant i Sverige. Förr hade vi eff antal
refriingsångerskor och en handfull, tidvis
bara enstaka betydande vokalister. Nu
kommer dom kompanivis.

Detta åir naturligtvis mycket glädjande.
Siirskilt som de nya vokalisterna kan spela
piano, arrangera, komponera och leda egna
grupper.

Rigmor Gustafsson, född i västra Våirm-
land, åir en av dessa nya vokalbegåvningar,
kanske rentav den båista. Hon har bakom
sig musikgymnasium i Karlstad, utbildning
som instrumental- och ensemblelåirare på
Musikhögskolans afrolinje, studier vid
Mannes College of Music i New York (för
bl.a Sheila Jordan) och New School Jazz
Program i samma stad (för bl.a Reggie
Workman, Joe Chambers och Clark lferry).
Hon har arbetat i USA och Sverige med
egen, amerikansk kvintett giort CD med
denna grupp, giort CD med Randy Brecker
och Bob Mintzer, spelat på Birdland, Met-
ronome och Smalls i New York, framträtt i
SVT, turnerat i Sverige, Danmark, Tysk-
land och Schweiz, sjungit med Peter
Asplund Kvintett, arbetat med gruppen
Lady B Goode, Björn J;son Lindh, Janne
Schaffer, Mats Holmqvist, Anders
Widmark, Egil Johansen, Magnus Lindgren
m.fl, samt undervisat i sang vid Mannes
College fo Music, Ingesunds Musikhög-
skola och Musikhögskolan i Stockholm...

Hennes meritlista skulle kunna fortsättas
åinnu lålngre, men det ovanstående kanske
räcker en bit, eller?

Tilläggas bör endast, att kvintetten som vi
presenterar för Jazzkafdets publik, åir en
fast ensemble, med för oss nästan helt nya
narnn. Det beror mest på, att musikerna
mest har varit verksarnma i Malmöområdet.
Nu iir det desto roligare, att de kommer hit
- deras bekantskap åir väl viird att stifta.
Gruppen turnerar inom ramen för
Rikskonserters och SJR:s satsning Fulsslag.

Missa ej!
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JATZY\LUBB NORDOST ( JANO)

VERKSAMTM'TSBERIITTELSE IIT 1997 - 3IIL21997

Medlemsantal
Föreningen hade den 3ltl2 L996295 medlemmar. den3lll?1997 var siffran 314.

Stvrelse
Styrelsen har bestått av Birgitta Wikander ordförande, Nils Andersson vice ordförande,

Margit Annerstedt kassör, Bo Nerelius sekreterare, Hayati Kaf6, Stig Lind6n, och Hans Ling

ordinarie ledamöter, Rolf Lundh, Per Kjellberg, Åke Arell och Birgit LitzeLl suppleanter.

Margit Annerstedt har redigerat vårt medlemsblad, Per Kjellberg har bearbetat media. Hayati

Kaf6 och Hans Ling har skött PA-anläggningen. Programråd har varit Bo Nerelius, Nils

Andersson, Hayati Kaf6, Hans Ling, Per Kjellberg och Rolf Lundh.

Styrelsen har hållit 8 s§cken protokollförda möten.

Täbv Jazzkafd
Vi genomförde nio konserter och en jamsession på våren 1997 och tio konserter och en jam-

,"riion på hösten lgg7, alltsammans i Täby Park Hotel. Vårsäsongen hade vi L43,3 betalande

besökare per kviill, vilket åir den bästa siffran i vår hittillsvarande historia. Höstsäsongen var

genomsnittsiffran l3l,fbetalande per kviill. Flest åhörare lockade Putte Wickman (330),

Arne Domnerus (320 den 614 och 240 der28l9), Claes Janson (185), Kenneth Arnström &
Nils Bertil Datrlander (176) och Swedish Swing Society (171).

Jazzr;ksdag
hö11s i Uppsala den2514 - 27t4. JANO representerades av kassören, sekreteraren och Birgit

Litzell.

Resionmöte
anordnades av Tyresö Jazz &Blues Club den 15/4. Från JANO deltog ordföranden, sekre-

teraren, Åke Arell och Birgit Litzell.

Slutord
Läget f& jazz,eni Sverige har varit uppmuntrande. Nya JazzstÅllen kommer till, den yngre

generationen producerar häpnadsväckande bra jazzmusiker, skivutgivningen åir större iin

någonsin. lazz efterfrågas. Det goda läget avspeglas i vår förening i lugn och stabil verk-

samhet och trivsel i arbetet. Vi tycker, att vi börjar låira oss att sätta bra och omvålxlande

program. Vi har också börjat diskutera hur vi ska öka inslaget av yngre lyssnare på kaf6-

kv?illarna. Å,ret har varit bra och vi tror på fortsatt medvind.

Täby den 8/3 1998

Styrelsen
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Memories of You

Pianisten Hasse Lidström avled plötsligt den 6
juni under en spelning på Utö. Dödsbudet kom
som en chock för alla j^rzälskarc, inte minst i
jazzklubbarna runtom i Stockholm, som upp-
skattade Hasses fina pianospel både som solist
och ackompanjatör. Han spelade med flera av
våra största jazzprofiler under 40- och S0-talet.
Han skapade med sitt tryggt lugna sätt en av-
spåindhet hos sina medmusikanter. Hasse kom
att bli en av mina allra biista viinner och en
klippa i grupperna "Swing United" och senare
"Swingtetten'. Två band som framträtt hos
JANO ett flertal gånger. Jag och alla andra
minns och sal«rar en god våin och musikant

Kay Welander

[,eif Persson, en iilskad vän, är borta! Just nåir
PUano var klar att tryckas nåddes vi av budet
att Leif iir död. Plötsligt föråindras något, stopp,
nej det kan inte vara sant vi triiffades ju på
konsert vid Jazzriksdagen i maj. En elak sjuk-
dom gav honom bara några månader.

Leif bödade som trummis tillsammans med
glada amatörer 1979 i JANO. Efter några år
bödade han sjunga och verkade trivas bättre
med det. All of me och Round midnight på
hans speciella sätt har givit oss många sköna
stunder. Det som utm?irkte honom var kamrat-
skapen, hjiilpsamheten och genorisiteten. Han
hade alltid ettuppmuntrande och berömmande
ord att säga. Han var liinge ordförande för val-
beredningen ijazzklubben. Han upplät också
generöst det vackra hemmet i Vallentuna, dåir
han levde med sin Birgitta, som tråifrunkt för
programrnrådet diir man lyssnade på musik och
utformade förslag till program. Vi sörjer Leif
djupt och iir samtidigt tacksamma och glada att
vi fick ha honom med oss i JANO under alla år.
Siinder en tacksamhetens tanke från oss alla i
JANO!

Birgitta Wikander

Avgifterna hösten - 98

Medlemsavgift /tralvår 150,-
Abonnemangsavgifl/tralvår 300,-

Medlemsentrdlkonsert 50,-
Entrd för icke medlem 80- 120,-

JANO önskar att manga löser abonnemang
av två skäl:

x Att få en stampublik
* Att tidigt få in pengar till kassan

Om man tåinker gå på ffra konserter så
lönar sig abonnemang, osh nåir man ?indå
har betalt så kan man ju titta in utan extra
kostnad och kanske hitta någon musik som
man tidigare inte kåint tiil.

Entr6avgiften för medlenunar höjs aldrig
oavsett evenemangets kvalite, vilket diire-
mot kan ske med entrdn för icke med-
lemmar. Medlemmar får klubbtidningen
PIJANO samt övrig information hemsiind.

Alla inkomster JANO har går till musik-
gager, tidningen, administration, piano-
stiimningar samt en liten del till övriga
kostnader. Observera att inga arvoden utgår
till klubbens funktionåirer sarrt att Täby
Park Hotel står för lokalen.

Jazzklubb syd

som å[r Storstockholms näst åildsta förorts-
jazzklubb, har allaredan dragit igång sin
höstsäsong. Premiiiren var den 8/9. Den
2219 stor Kay Welander som viird för ett
jam. Programmet för oktober ser ut så håir:
6/10 GruppenAlways spelar swing till
postbop.
18/10 Jazzfestmed de bästa lokala banden.
27110 Jam under ledning av Curt Landberg

Samtliga arrangemang äger rum i Rågsveds
Folkets Hus. Starttiden tir kI.19.30, utom
fU Jazzfesten den 18/10, som börjar kl.
12.00 och beråiknas vara avslutad kring kl
16.00
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Täby Jazzcaf6
Söndagar kl L8.30 - 21.30

Täby Park hotel
08 - 732 80 60

*

Puben serverar smårätter till
" J azzprrset'' fullsändi ga

rättigheter.
:r

Konstutståillning

Hur tar man sig till Täby Jazzeaf6,

Ordförande:

Vice ordf.

Kassörl

Sekreterare:

Red:

Ovr ledam:

Birgitta Wikander
Palissadgriind 60
t87 46Täby
Tfn: 08 -768 57 U

Nils Andersson
Skaldvägen 34
187 70 Täby
Tfn: 08 - 510 119 35

Jenny Zachrison
Kanalvägen 20,6fr
183 30 Täby
Tfn:08 -75800M

Bo Nerelius
Teknikvägen 17

186 32 Vallentuna
Tfn:08 -51170669

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby
Ttu:08 - 510 503 20

Hans Ling
Hayati Kafd
Stig Linddn

Rolf Lundh
Åke Arell
Per Kjellberg
Birgit Litze[

Om man f?irdas i motorfordon åir det E18
f d E3. Om man kommer från Stockholm
åker man via Roslagstull förbi Riksmus6et
och Mörby Centrum, följer El8 och tar av

vid en trafikplats som åir skyltad Vallen-
tuna/Viggbyholm.
Följ Bergtorpvägen över jåirnvägen och

svåing vänster in på Marknadsvägen. Tag

första gatan till höger in på Kemistvägen.
Jazzc,afået ligger i Täby Park Hotel. Man

missar inte gäirna byggnaden för det står

Täby Park Hotel med stora bokstäver på
fasaden som vetter ut mot ett parkerings-

område (med gratisparkering dygnet runt).
Åker man kommunalt kan man våilja

Roslagsbanan från Stockholm Östra. Man
åker mot Åkersberga/Österåker och stiger
av vid hpl Galoppfiiltet.
Ett flertal busslinjer finns också, t ex 610

eller 695 från Danderyds sjukhus till hpl
Gribbylund södra.
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Suppleanter:

JANOs adress: Palissadgränd 60
187 46 Täby' tfn: 08 -768 57 64

JANOs postgironummer 19 25 83 - 3

JANOs medlems- och entr6avgifter:

* MedlemsavgifUtralvår 150 kr
* AbonnemangsavgifUhalvår 300 kr
* Medlemsentr6/konsert 50 kr
* Entr6 fiir icke medlem E0 - 120 kr

En av fördelarna med att vara medlem i JANO
iir givetvis rabatten på entrdavgiften till Täby
Jazzraf€. Samt förstås att få PiJano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du
också rabatt niir du besöker andra SJR-anslutna
klubbar i Stockholmsomrädet - det finns ett
tiotal sådana.
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