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Väll«ommen,
Du och Dina vänner,
till rytmiskt medryckande
söndagkvällar i

Täby JazzGaf6

Populär lnformation
frän Jazzklubb Nordost

PROGRAM JANUARUFEBRUARI 1992

26t1 * Svante Thuresson Kvartett

212 * Blue Swing* Christer FrÖss6n Combo

gt2 * Red Mitchelt, Claes Crona, Hayati Kaf6 Trio

16t2 d: Room 44* Jamsession med Huskompet

tn

Ar r . Jazzklubb Nordost, Täby ku ltu rnåm nd, Fo lku n iversitetet



TÄBY
TRÄVAR.U AB

Familjeföretaget
med personlig service

Allt I byggnads-
materlal och trävaror OPPETT I DER :

HAGBY GÅRD
183 43 TABY

0762-203

Vardagar 1
Lördagar 9
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R-A-,r Folkuniversitetet

vÅLKoMMEN TILL FOLKUNIVERSITETET!
Täby - Valtentuna - österåker - Varholm --
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vllkonicn tlll o... vl hrllp.r ot ltt loana iglng.
Vl k.n lvrn botrlr vl8lr ko3tnader för cirkcln.

Vl hrr öpp.t vrrdrgrr rcll.n 09.00 - l?.00. Når vi
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(Storstugan) tel: 768 08 50
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FU Ir ctt ltudtcförbund, tllllk. ttlftcl3c'

Fu år hclt frletlcnde, lnga blndnlngar lt nAgot hlll'

FU:6 huvuduppglft tr folkblldntnE/vuxcnutblldntng,
frlnat gcnoi studcctrklrr.

FU .nordnrr uppdragrutblldnlngar efter önrkcrll.

vår adress: AkerbYvägen 82-84

Kursverksamheten vid Stockholms univesitet



Jazzvänner
1992.

Ett gott nytt fu till atla jazzvänner. Mänga ser fram emot detta år med en viss bävan. In-

genting iir liingre som förut. Alla gamla sanningar iir slut. Viirlden iir sig helt olik. Lågkon-

junktur, arbetslöshet och en regnig vinter. Välf?irdsstaten skakar i sina grundvalar.

Ett vet vi som består niimligen JANO. Glada, trygga och fullav entusiasm §tartar vi en ny

termin med skön musik På vårt kaf6.

Du, kåira medlem, ålr den viktigaste kuggen i vår verksamhet. Fortsätt vara flitig besökare,

eller bli det om Du varit inne i en tillfiillig svacka. Ta med vänner och bekanta.

Vi startar med Svante Thuresson, det bästa är viil gott nog. Då blir det varm och go'

stiimning.
Resten av vårprogrammet får Du i Din egen jazzAdningPIJANO. Varför inte bidra med

något skrivet, kort ellei långt, skämt eller allvar. Men framförallt bidra med Din nåirvaro i kafe't.

Tillgivna

Birgitta Wikander

q/tu

Hei alla
gamla och nya
medlemmar!

Du vet väl att Du som
medlem i JAIIO har I O96

rabatt när Du handlar På
SKTVSPÅRET.

Uisa bara upp
medlemskortet

Allt i}ar,n!
Stockholms ftirsta specialskivaftir ftir

jazzochlilassisku

Alttid senaste nYtt!
Stor amerikansk imPort!

Vi satsar på: - personlig scrvlce - högsta Ijudkvalitet

Och hos oss kan du §estalla äd som helst 
j utan-extra kostnad'

O"i'äö fii näl"tligirii lyttna på våra skivor i-n1ran du bestämmer dig'

$lfillsf,ffiI
Tuleg.37, 113 53 STOCKHOLII, TFN:@612 8988



rÄgv J^aaCÄFE Föreningsgården,. Attundafältet I 2, Täby G.

Söndagar kt 7Y Sönilagat kt tg: '." Sönilagat kl7'P Söndagar kl TY

Gösta Rundqoist p, Sture Åkubugb,
Pötur "lsland" Östlund dr, Saante Thuresson

ooc.
Vi öppnar våren med ett riktigt

favoritband! Den här gruppen har arbetat
ihop sig ordentligt under flera,
framgångsrika år, hemma och på hrrn6er,
på klubba.r och festivaler. Det minsta man

kan säga Är: Gruppen står för feeling,
kompetens och kommunikation. Så

välkomna att starta den nya säsongen!

Arcona Försäkring AB specialsponsrar
konserten.

Blue Swing: SarahWilliams ts,Erik
Soanholm aib, Thomas Gustaasson g, lnge
Nilssonb, Äke Nellmer dr, Carin Klaesson

aoc.
'

Combon: Utf Adåku tå,Christer
Frössön p,lan Ottosson'b Anddrs Nybug dr,
Gerd Ottosson t)oc.

Vi börjar med swing och avslutar
med bebop. Den unga saxofonisten i
swinggänget hörde ni på vårt senaste jam,

där ju även Erik S var med - han hade
som vanligt både vibran och telefonboken
med sig - så uppstod det här samarbetet.

Christer Frössdns gruPP, som förr
brukade kalla sig Cris§ Cross, har satt

upp ett tema för sin del av kvällen: Thelo-

nius Monk och hans musik.

Observera också, att båda gruPPerna
bjuder vokala inslag - i Carin K:s fall är

det Täbypremiär.

fi tIiiiiiiiiiiiilffi iiiiiiii+iiriffi iffi rffi iffi#.$j#ffiå##
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Keith "Red" Mitchell har varit en

berikande tillgång för oss under en lång
följd av år, då han varit bosatt i huvud-
kommunen. Nu har han bestämt sig för,
att åtminstone tillsvidare bo i sitt hem-
land USA. Och var skulle han ha sin av'
skedskonsert, om inte hos oss på Täby

lazzkaf€? De båda andra triomedlem-
marna är ju välkända de också. Vi förut'
ser stor tillströmning till detta veritabla
höjdarmöte!

Room 44: Nrls Andersson tPlflh, Carl
Heideken ts, Kiell Nautak p, Dick'Iäatam-
Almqoist b, Kitrl-Ola Nilison dr.

Huskomp etz T ommtl l-arsson P, I an
Ottosson b, ln§emar Björfimnn dr.

Room 44,uookallade efter en re-
plokal i StockhoLh södra delar, har vi
hört tidieare. så med två saxar i fronten.
Vår eseliNils Andersson - Täbvs Chet
Baker"- är ett intressant nytillskott och
sruDDen har haft tillfälle ätt växa en bit
3en'sist. Ska bli iättekul, och säkerligen
kommer den kriappa timme som bandet
har oå sis att skaöä rätt atmosfär för det
efteifotiaäde iaminet. Gratis entr6 för alla
iammaie och'the Same Procedure As
huety Year...

Arcona Försäkring AB
Generalagent för WASA Försäkring AB

Telefon: 08-630 0030
Telefax: 08-7323671
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Ändringar och tillägg
Den 3/11 före ]ammet spelade Lars

Karlsand Combo. Sättningen var Göran
Lars6n bars, "Lillen" Andersson p, Bertil
Fernqvist g, Lars Karlsand b, Nils Erik
Slörner dr.

Den 10/11 Presenterade L-ars Sjösten
en nv basist, Petirr Söderblom från Kil i
Värrfuand - en mycket trevlig bekantskap.

Den 77 / Tl. spelade Christer Krokst-
edt. men inte på äet instrument vi hade
ansett utan flöit och barYton. I den
kvälens andra' grupp, T-eachers Con
Fusion, speladeanhä wattin flöjt och
Björn Olsson el-klaviatur.

Den24/1,'1, hade vi angett alldeles fel
namn på förste blåsaren i Vallentunalazz.
Tens FGnriksson heter han, spelar trum-
bet. flvselhorn och siunger. Vq hade
äc(så'eä gästvokalisl Kärin "KaYza"
Hedl6n.

Denl/l2hade vi Roger Moores Sol
& Vår och dom hade Berdl ekman På
hummor.

A N&ltfir/al€ tAfr6 t'tt

%"
I CAptT 6€T,fl|\ercD

Arcona Försäkring AB
Generalagent för WASA FÖr§i}ring AB

Telefon: 08-630 0030

Telefax: 08-7323671
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S ekr et er ar ens fundeing at :

Om ekonoilti - klubbens och Rikets.

IANO söktebidras från Statens Kul-
turråd i höstas. Vi hiinö{wde i aår nnsölun
till . att ai sör minst tio konsertu årligen med
etablqaile,"prof essionellagrupper,och"attdet
oore naturltxt for Kulturlådöt'att stödia den
delen aa aåioi:rkamhet.Vi åtniuter iu ett
seneröst stöd frånTiiba kommun, som iir oår
Truoudsponsoi - oimeiar att stödet borde i
fiirsta lknd gå till aår lansering aa de loLala
grupperna.

Vårt ekonomiska läge har försämrats
och är nu anstränet. Inflätionen för att
våra kostnader ök"ar snabbare än anslagen
och övriga intäkter, dessutom har en
orivat sD-onsor lämnat oss från och med
äetta årl gtt bidrae av statliga medel i
uneefärlie paritetined vårtlommunala
stöä skullelösa våra akuta problem.

Det blev tvvärr avslaq. Kulturrådet
hade räknad nied wå nva"milioner att
fördela mellan arrangeiande inusikfören-
insar, men dessa pen--gar kom aldrig.
Fölaktlisen blev äet inte aktuellt aIt ta in
nvä förnYnsar under Kulhrrrådets
s(vddandävinsar. Med en viss bitterhet
kohstaterar vi, ätt i dagens läge endast
Or:eran, de största svmfoniorkestrarna
och ett fåtal enskildä artister och gruPPer
kan räkna med någorlunda uppbackning
från statens sida. Alla vi andra har att
försöka leva med marknadskrafterna. I
Stockholmsresionen får Fasching ett visst
stöd, som docl inte är större detleller än
att denna "lazzens nationalscen" står
under ett konstant konkurshot...

Våra mera inarbetade och väleta-
blerade.artister kan kanske nödtorftigt
dra sie fram under dessa hårda betin-
selserlMen för den rika återväxten av
ilnea. kommande förmåeor ser det inte
liuit irt. Det är särskilt so"rgligt med tanke
öå att vi iust nu har den kanske mest
lovande irnga jazzgenerationen i man-
naminne. Manga iäenna generation har
utbildats som i-mprovisatörer på olika
statliea utbildninLsanstalter - ändast för
att seäan släppas"ut på en marknad
anpassad föf §venskfoPPen, listmusik och
dahsband.

Vi menar, att Sverige skulle ha råd
med en ordentlie kulruipolitik. Bara
nåeon vecka eftär Kulruirådets avslag
läite vi t.ex. ett TT-telegram, som medde-
lade att försvarsministörn fätt735 nya
mitior,er. Men 2 milioners ökning föi
arrångerande föreningar kunde man
alltsåinte få fram.

Kanske kan man hoppas att det för
närvarande mvcket livliää intresset för
EG kan se nvdid6er - orä vi hade en
kulturmTnisier i stället för den nya
diverseministern, kunde vederbörande
lära nåqot av Frankrike, där man insett att
små inåtser kan se exempellöst stor
resultat just på ku'lturomrädet.

Alla vinner på att kulhrren får leva

forts...

Annons

Basist söker inhopp
Tänkte försöka spela 4r-ttu Tt" .
mer i vår och hopPar gärna in På
reo och liknande.
Sp'elar otrendig 4o-talsbas.

K.G Aspman
0762.79295

Qrac *n ICLLS



...forts

och utvecklas. Röster böriar höias för att
vi som känner ett ansvarlor ktit-
turområdet ska samla oss och formulera
ett handlinssproqram. Och att vi borde
föra fram värä täv med enighet och
envishet. Antaelieen har vi iarit alldeles
för snälIa. Dvsinfe alla - när Operan
hotades av vissa nedskärningai'för något
år sedan blev det, som ni säkert minns, ett
liv - demonstrationer, uppvaktningar och
stort pådraE i samtliea ilässmediei under
en tiotaeadberiod. Varefter nedskärnin-
ear instdlldäs. Lite mei av den andan
Skule kanske inte skada inom vår del av
musiklivet?

I väntan oå en Kulturfront måste vi
dock lösa vfuä mest akuta problem. En
insats, som ni medlemmarkunde g-öra,
vore att försöka värva sponsorer till våra
proffskonserter. Förmå?tt företag att
Satsa oå en viss konsert så som Arcona
Försiikring AB gör den 2617.Htör av er!

Höstjammet
Den 3/11 hade vi HuskomPet På

plats - och femton iammare ställde rpp!
På trumpet och vokal hörde vi Biörn
Bergenbbrg, Nils Andersson spelade på
en flten koinett av östasiatiskt ursprung,
Nils Erik Tvstberser spelade trumpet,
Olle Markstrcim iioliri, Björn Järvheden
altsax, Sarah Williams tenor, Lars
Dahlqren och Kav Welander barYton,
Chris"ter Fröss6n iriano, Ulf No-hilander
piano och klarintätt, Erik Svanholm vi-
brafon, er tilleivne sekreterare bas och
Berth Vinehimmar trummor. Dessutom
hade vi wä vokalister, förutom mämnde
Björn B, nämligen Gerd Ottosson och Lars
Ring.

Ochredan den1.6/2är det dags igen!

7*
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Bo Nerelius

€
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Medlemsrabatt
En av de många fördelarna -med att

vara lANO-medlem är, att man har
kraftie rabatt på entr6n till Täby lazzkafå.
De kvällar vi har särskilt illustra at-
traktioner är denna rabatt extra märkbar.
Men inte bara det - vi lANO-medlemmar
kan också få rabatt när vi besöker andra
SlR-anslutna klubbat i Stockholms-
oinrådet - det finns ett tiotal sådana.
Medlemmar i dessa klubbar får
naturligtvis också rabatt hos oss.

Här är en lista På de aktuella
grannföreningarna:

f azzklubb E asching, Kungsgatan 53.

fazzklubb SyrtRägsved, tel 541990,
Barbro Nylander.

I azz i Östeyåku, tel 0764-620 36 (h)

635 83 &) Lars Akesson.

Sundbybergs Follccts Hus, tel29 27 13
Lennart Enwall.

Haninse lazzkafö, Folkets Hus Han-
den, tel 07§0-240 01 Håkan SkYtt.

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

Tumba Cdfrw tel778 40 60 Bengt
Petters.

SpångaEolkaa tel28 28 20 Kjell
Fernström.

Solna,tel2T 67 0zBarbro Matsson.

Atlt iJanr.!
Stockholms ftirsta specialskivaftir for

jazzochklassis}t

Alldd senaste nYtt!
Stor amerikansk imPort!

Vi satsar på: - personlig s€rvice - hogsta ljudlcvalitet
Och hos oss lian du beställa wd som lrelst - uten extrå koslnad'

Och J, kun n"turligtvi§ ly§snå På våra skivor i39an du beståmmer dig.

$lflll§mffiT
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Tuleg.37,113 5ll STOCKHOLM, TFN:08'612 8988
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Ordförande: Birgitta Wikander 768 5764 (b)

Palissadgränd 60
18346 TÄBY

Vice ordf: Jan Berg 662 6513 (b)

Skepparg. 14 24 6200 {a)
114 52 STOCKHOLM

Kassör: Margit Annerstedt 0762-50320 (b)

TäbYv.258 796 51 42(a)
183 44 TÄBY 21 13 79 (fax)

Sekreterare: Bo Nerelius 0762-70669 (b)

Teknikerv. 17 0762-73315 (a)

18632 VALLENTUNA
Redaktör: Bernt Sahlberg 793 4712 (a)

"PIJANO" Sviskonv.40 0758-17879 (b)

175 49 JÄRFÄLLA 7932440 (tax)

Täby Jazz Cafö: Söndagar 19-22

Föreningsg ården, Attu ndafältet 1 2
(Bibl i oteksh us et) TäbY C e ntru m
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