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Gott Nytt Musikår 2015 på Täby Park Hotel! 

När vi i styrelsen ser tillbaka på 

vårt jubileumsår 2014 upplevde vi 

det som mycket lyckat. Tack för 

allt beröm vi fått av många i publi-

ken. Publikgenomsnittet har varit 

mycket högt. Höjdpunkterna under 

hösten har varit många men jag 

vill särskilt nämna kvällarna med 

Gugges gamla gäng, Margareta 

Bengtsson, Asplund/ Sjöstedt och 

Jojje Wadenius i ett mycket jämt 

program. 

 

Vi fortsätter klubbens ambition att 

tillgodose olika smakriktningar 

inom musiken med hopp att vi ska 

upptäcka nya stjärnor som t ex 

Mill Street Jazz Orchestra och Lisa 

Lystam Blues Band. 

 

Självklart tänker vi inte tumma på 

kvalitén för 2015 utan bjuder in 

musiker som Monica Dominique, 

Jan Lundgren och Robert Wells. 

Det är nog bäst att komma i tid när 

dessa giganter äntrar scenen! 

 

Vi fortsätter på Täby Park Hotel 

som är en fantastisk konsertsal att 

ha förmånen att få vara i. Vårt 

samarbete med Peter och Eva och 

de andra är mycket bra. Vi är tack-

samma över den fina service vi 

alltid får. 

 

En del av Er har kanske läst i pres-

sen om att Hotellet behöver se 

över sina kostnader. Vi har haft 

möten med ledningen och kommit 

överens om att fortsätta jazzkväl-

larna som tidigare med möjlighet 

till jazzmeny. Den enda skillnaden 

är att baren flyttar tillbaka till den 

sida som den hade tidigare. 

 

Välkomna till en ny säsong! 

 

Kjell Lövbom 

Trälhavets Rederi AB Österskär 

Vi stöder Jano 

Skärgårdsturer och räkkryssningar. 
 
Vi hjälper er gärna med alla arrange-
mang, såväl privata som företagets. 
 
http://www.rodloga.com/ 

ÅRSMÖTE 22/2 kl 16.00 
 

Alla medlemmar hälsas väl-

komna till Täby Park Hotel. 

Konferensrum plan 6 

Stadgeenlig dagordning finns 

på hemsidan. 

Vår tecknare Anders Lund-
mark tipsar om jazz i bokform. 

Saxarus i Vallentuna 
17/1 kl 15.30 

 
Jazzklubb Nordost startar tradi-

tionsenligt sin vårsäsong i Vallentu-

na Kulturhus. 

 

Denna gång med Saxarus som är ett 

av de absolut populäraste banden i 

norra Stockholm. Ett storband utan 

brass och med fantastiska musiker. 

Vi kommer att få höra en del jazz-

standards blandade med egna kom-

positioner. 

 

Pris 130:- för alla besökare.  

 

Mer info finns på Vallentuna Kom-

muns evenemangssida.  

 

Välkomna till Vallentuna kulturhus 
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Niklas Wennström bas, Bengt 

Stark trummor, Jonne Bentlöv 

trumpet, Gunnar Åkerhielm piano 

och Kari Sjöstrand tenorsax. 

 

Välkomna till en ny säsongstart 

på Täby Park Hotell. Denna sön-

dag rivstartar vi med ett nytt 

fräscht band. Vi får lyssna på en 

mycket skicklig saxofonist tillsam-

mans med duktiga musiker som 

alla frilansar på olika håll.  

 

Kari har berättat att jazzen blev en 

revolt mot den musikaliska fostran 

som hon fått vid Adolf Fredriks 

musikklasser. Jazzen betydde fri-

het att uttrycka sig själv och kom-

munikation. 

 

Det började med Charlie Parker 

och fortsatte med John Coltrane, 

Dexter Gordon, Charles Mingus 

och många, många fler. Hon häng-

de ute och lyssnade på Christer 

Boustedt och Bernt Rosengren och 

där någonstans grundlades en del 

av hennes musikaliska identitet. 

 

Kom och lyssna på låtar som ban-

det gillar! Låtar ni kanske hört? 

Andra som ni kanske inte hört? 

Denna kväll är bebop den hårda 

kärnan. Där finns allt det som gör 

jazz till jazz.  

 

Jazz är ett rikt och vidsträckt fält, 

så räkna med att det blir stor varia-

tion i val av låtar . 

 

Programrådet har lyssnat på dem 

och vi blev mycket förtjusta och 

ser fram emot en konsert med detta 

kompetenta band. 

 

Kjell Lövbom 

Kari Sjöstrand Let's be Bop  25/1 
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Visst verkar det som om vi på 

JANO aldrig slutar förvåna och 

överraska med våra val av artister? 

Söndagen den 1 februari är ett så-

dant tillfälle när vi får besök av ett 

svenskt musikfenomen! Vi skall 

nämligen njuta av den strålande 

underhållaren och pianovirtuosen 

Robert Wells och hans trio. 

 

Robert Wells började sin proffs-

karriär som ackompanjatör och 

kapellmästare till bl.a. Lill-Babs, 

Gösta Linderholm och Jerry Willi-

ams. Han har med tiden blivit en 

av våra mest folkkära artister. 

 

Det är närmare 1,6 miljoner som 

har sett Roberts ”Rhapsody in 

Rock” bara i Sverige. Och flera 

hundratusen i den övriga världen. 

Kina och Ryssland har varit jätte-

stora marknader för den vidunder-

liga pianisten. 

 

”Så skall det låta”-programmen 

innebar ett stort steg framåt i Ro-

berts karriär. Han har dessutom 

medverkat i Melodifestivalen, varit 

på Svensktoppen med ”Uppe på 

berget”, spelat med Celine Dion, 

deltagit i Vitrysslands melodifesti-

val m.m. Listan är mycket lång. 

 

Dock tror jag att han sätter samar-

betet med sin mentor Charlie Nor-

man högst på sin egen lista. Det 

gjorde flera turnéer och inspel-

ningar tillsammans och Robert 

pratar alltid om Charlie som en av 

de viktigaste läromästarna när det 

gäller swing, spelglädje och pu-

blikkontakt. 

Roberts pianoutbildning som i hu-

vudsak var klassisk, skedde på 

Kungliga Musikhögskolan. Men 

alla som har hört Robert vet att 

han också älskar swing, boogie-

woogie och jazz. Även pop och 

rock finns med. Han är enormt 

mångsidig och behärskar hela 

spektrat. 

 

Jag hoppas att alla ni som läser 

detta kan komma söndagen den 1 

februari. Missa inte detta gyllene 

tillfälle att njuta av Robert och 

hans trio. Det blir utöver Robert 

Wells hans mångåriga spelkamra-

ter Lars Risberg på bas och Roine 

Johansson på trummor. 

 

Välkomna! 

 

Hayati Kafe 

Robert Wells Trio  1/2 
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Elegans, subtil har-

monisering, superb 

timing och massor av 

god smak. Det är ad-

jektiv som jag gärna 

använder när jag pra-

tar om min vän, pia-

novirtuosen, Jan 

Lundgren. 

 

Jag har haft det stora 

nöjet att samarbeta 

med honom vid flera 

tillfällen, vi har turne-

rat och spelat in två 

CD. 

 

Varje sådant tillfälle 

med Jan är för mig en 

så oförglömlig lycko-

stund att jag ibland 

glömmer att sjunga, förtrollad av 

hans spel. 

 

Det sägs att det var Arne Domne-

rus som upptäckte Jan Lundgrens 

enorma musikalitet och förmågan 

att vid varje tillfälle göra något 

eget och nytt av uttjatade musik-

stycken, tidigare inspelade många 

gånger av mästarpianister. Jan 

Lundgren har noggrant studerat 

dessa mästares spelstil och ger 

ibland exempel på det vid sina 

konserter. 

 

Han är förmodligen den flitigast 

turnerande jazzpianisten i vårt land 

och Norden, är också mycket ofta 

på turné i Europa, USA och Asien. 

Jan Lundgren blev 2007 som den 

förste och hittills ende nordiska 

jazzpianist utnämnd till Steinway 

& Sons exklusiva grupp Steinway 

Artist. 

 

Han är också lektor vid Malmö 

Musikskola sedan 1992 och Artis-

tic Director för Ystad Sweden Jazz 

Festival som han startade tillsam-

mans med Thomas Lantz 2010. 

Den festivalen har växt och anses 

numera vara en av de viktigaste i 

hela Europa. 

 

Jan Lundgren har den här gången 

sällskap av den vidunderlige basis-

ten Hans Backenroth och trumsla-

garen Zoltan Csörz. Den sistnämn-

de är originalmedlem i Jan Lund-

gren trio, som slog igenom 1997. 

Skivan Swedish Standards fick 

Orkesterjournalens pris Gyllene 

skivan. 

 

Som russinet i kakan får vi njuta 

av ljuvliga Falkenbergtjejen Han-

nah Svenssons sång. Det är ganska 

naturligt att Hannah valt sångba-

nan, pappan är den förnämlige och 

mycket personliga gitarristen 

Ewan Svensson. Han och Hannah 

har uppträtt tillsammans i många 

sammanhang bl.a. med Janne Lof-

fe Carlsson and friends. De har 

också spelat in flera CD. 

 

Hannah är numera en väletablerad 

jazzartist och har uppträtt med 

många svenska och internationella 

konstellationer på festivaler och 

klubbar i Sverige och Danmark. 

 

Allt är bäddat för en superkväll 

med Jan Lundgren trio och Han-

nah. 

 

Mycket välkomna! 

 

Hayati Kafe 

Jan Lundgren med Hannah Svensson  8/2 
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Joel Svensson g, Krister Anders-

son ts, Andreas Hellkvist org, 

Bengt Stark tr. 

 

Kvällens kapellmästare har vi 

hört hos oss flera gånger. Första 

gången var i februari 2008 då han 

ingick i GUBB. I mars 2008 kom 

Joel med en trio som förband till 

Andreas Pettersson. Senast ingick 

Joel i KMH Jazz Orchestra i mars 

2014. 

 

Sedan 2008 har Joel gått på Mu-

sikhögskolan och på Sibeliusaka-

demin i Helsingfors. Joel är född i 

Gävle som tillsammans med Sand-

viken har fostrat så många fina 

svenska jazzmusiker. Joel är en av 

många jazzgitarrister som vi har i 

Sverige. Bland hans förebilder fin-

ner vi bland annat Yngwie Malm-

sten, Europe, Doug Raney, Andre-

as Öberg, Al di Meola, Mc Coy 

Tyner och Lars Erstrand.  

 

Joel började spela redan som nio-

åring och han har påbrå både från 

sin far och från sin farfar. Dagens 

unga musiker har en mycket större 

uppsjö av musikstilar att hämta 

inspiration från, jazz, rock och 

”gypsie style ”. I kväll blir det 

dock svängig orgeljazz. 

 

På tenorsax hör vi Krister Anders-

son som är en mycket rutinerad 

saxofonist. Krister är från början 

utbildad till klarinettist vid solist-

linjen på Musikhögskolan. I början 

på 70-talet spelade han i 

”Världsorkestern” under ledning 

av Leonard Bernstein och han 

klassades som musikaliskt under-

barn. 

På B3 orgel hör vi Andreas Hellk-

vist som vi har hört med Trinity. 

Andreas kommer från Borlänge 

som flera andra duktiga organister. 

Som kuriosa kan nämnas att han 

även spelar orgel på Sirius hem-

mamatcher i innebandy. 

 

Slutligen har vi Bengt Stark på 

trummor. Bengt är lektor i trum-

mor på Musikhögskolan så det 

borgar ju för stor kompetens. Hans 

meritlista är lång och han har spe-

lat med de flesta svenska musiker 

som Arne Domnerus, Monica Zet-

terlund och Roffe Ericson. Bland 

utländska musiker kan nämnas 

Thad Jones, Barney Kessel, Clark 

Terry och Joe Lovano. 

 

Välkomna hälsar 

 

Hasse Lehto 

Joel Svensson B3 trio 
med Krister Andersson  15/2 
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Vi vill nu annonsera att 

vårjammet äger rum på sön-

dag den 22:a februari. 

 

Senast kunde vi glädja oss åt 

en mangrann uppslutning till 

jammet med både nya och 

bekanta musikanter. Denna 

tradition är väl värd att be-

vara så lova mig att ni åter-

kommer till JANO´s jam 

och spela tillsammans för 

alla glada jazzmänniskor i 

klubben.  

 

I höstas fick jag förmånen 

att vara med och instifta ett 

jam i samarbete med lindy-

hop dansare. De frågade mig 

om råd hur man får till ett 

bra jam. Jag sa då att grun-

den för ett lyckat jam är ett 

rutinerat huskomp och gärna 

någon som håller i jammet. 

Det visade sig att det var just 

vad som behövdes och vi 

har nu haft fyra roliga jam 

med en salig blandning av 

musiker. 

 

Det är därför med stolthet vi 

vill presentera JANO´s eget emi-

nenta och kompetenta huskomp 

med Tommy Larsson på piano, Ulf 

Hammarstrand på bas och Mats 

Jadin på trummor som tillsammans 

bildar den stadiga grund vi är bero-

ende av för att jammet ska funge-

ra. 

 

Förutom huskomp krävs förstås att 

ni jammare tar fram instrumenten 

och sluter upp på Täby Park Hotel 

så att musikaftonen blir komplett. 

Alla är välkomna att delta. Detta 

gäller självklart också er i den 

lyssnande publiken som bidrar 

starkt till stämningen under jam-

met. 

 

Jag vädjar här-

med alla jazz-

älskare att fort-

sätta bjuda på Er 

närvaro på sön-

dagens jam på 

Täby Park Ho-

tel. 

 

Eder Tillgivne 

Jamledare 

 

Hasse Ling 

Vårens jam  22/2 
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Jazzklubb Nordost 

c/o Margit Annerstedt 

Täbyvägen 258  

187 50  TÄBY 

08-510 503 20  
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kjell.lovbom@gmail.com 
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08-34 98 80 

hayati@comhem.se 
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Medlems-/entréavgifter våren 2015. 
 

Nyhet! Nu går det bra att betala med kort i kassan. Vi tar Master Card och Visa. 

 

Medlemsavgift, 150 kr/halvår, berättigar till fast entré 100 kr per konsert. Köp abonnemangsbiljett för 

600 kr/halvår (inklusive 150 kr medlemsavgift) så har du fri entré till alla säsongens konserter. 

 

Entré för icke medlem 150–250 kr inkl moms beroende på artist. Ungdomar under 20 år gratis entré. 

Gäller även lärare med elever i sällskap. 

 

JANO önskar att många löser abonnemang av två skäl – att få en stampublik och att tidigt få in pengar till 

kassan. Om man går på fyra konserter så lönar 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 upptäckt. 

 

Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen PiJano, administration samt en liten del till övriga 

kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse eller andra funktionärer. 

 

Som JANO-medlem får du rabatt när du besöker andra klubbar i Stockholmsområdet som är anslutna till 

Svensk Jazz – det finns ett tiotal. 

Bidrag till nästa nummer 
 
av PiJano önskas senast den 1 februari. 

 

Skickas till Mats Blomberg  

matsxblomberg@gmail.com 

Så här hittar du till oss 
 

Från Stockholm city (17 km). 

 

Med bil: 
Kör E18 norrut mot Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby 

Kyrkby/Viggbyholm. Sväng vänster och fortsätt under 

järnvägen, därefter vänster i rondellen. Vid Statoil bensin-

station sväng höger och följ Kemistvägen till Täby Park 

Hotel. 

 

Med allmänna kommunikationer: 
Ta tunnelbana eller buss till station Tekniska Högskolan. 

Därefter Roslagsbanan mot Österskär. Kliv av på station 

Galoppfältet. Sedan går du Kemistvägen till hotellet (ca 

10 min). 

Jazzklubb Nordost, c/o Annerstedt, Täbyvägen 258, 187 50 TÄBY 

Vill du spela hos JANO? 
 

Läs på hemsidan www.jano.nu under 

knappen  

 


