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tttl)29 oktober

Buba Jazz Band

5 november

Jamsession med
Huskompet
Tbmmy Larsson, Jan
Ottosson, Ingemar
Björlcrnan - och många
andra musikanter
och sångare, ktinda och

ol«inda. Fri entr6!

I2 november

Georg Nistor Quarte
med Anna Sise

19 november

Göran LindelöwTrio
lnge Gullin Trio

26 november

Hayati Kafe and his
Young Giants

JAZZKLUBB NORDOST
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Söndagar kl 18.30
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29 oktober

Buba Jazzband

Anar "Buba" Taglzade vo, Anders Ekholm ts,

Paulin b, Janne Kullhammar tr
Max Åhman g, Christian

Detta låter kanske som "svär" mu-
sik men det tir det inte alls. Buba kom-
mer från Baku i Azerbaijan i det forna
Sovjetunionen. Han sjunger "scat" sång

dvs. ordlös sång som Ella brukade göra.

Han började med det som 2l åring i
mitten på 9O-talet. Han turnerade i det
foma Sovjet och över hela viirlden. Se-

dan2002 bor han i Stockholm och leder
nu sin egen kvintett.

På tenorsax hör vi Anders Ekholrn
som vi kommer att höra senare med
GNQ i november. Anders spelar ju i
många olika konstellationer. Han före-
kommer i allt fran free form till rock'n
roll med Boris Jazz & Roll Band. Här
kommer vi dock att höra att en av hans

husgudar är Coleman Hawkins.
Max Åhman iir en gitarrist med

brett register och har ett förflutet i Myn-
ta och har spelat med Maritza Horn och
Coste Apetrea. Max spelar också med
Boris.

Christian Paulin spelar bas och iir
mest känd som grundaren av gruppen

Mynta.Han har en bred erfarenhet och
har kompat artister som Gösta Linder-
holm, Comelis Wreeswijk, Tre Damer
och Eartha Kitt. Han har även underhål-
lit FNtrupper på Cypem, i Libanon och
Israel samt på Balkan.

På trummor hör vi Janne Kullham-
mar och gissa vem även han spelar
med? Jo Boris ftirstås. Janne hörs i så-

väl storband som små grupper. Han har
spelat med bland andra Putte Wickman,
Owe Thömkvist, Lisa Nilsson, Kisa
Magnusson samt vår egen Hayati Kafe.

Som man förstår kommer detta att
bli en väldigt spännande kväll och det
är ju ftr sådana här spelningar som det
ärbra atl köpa säsongsbiljett. Eftersom
grupper som inte ser så intressanta ut
vid fiirsta anblicken ofta visar sig bli
stora succder.

Janos programråd tror att Buba Jazz-
band kommer att bjuda på en mycket
spcinnande lwall!
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medomkolan
Där intresse blir kunskap

Telefon 08.4'57 57 0O

www.medborgarskolan. se
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5 november

Jamsession med huskomPet

Fri entr6!

Huskompet: Tbmmy Larsson p, Jan

T\ags igen! Vårt beprövade Hus-

Llto-p
går in på sitt sjuttonde verksamhetsår

och vi hyser inte minsta tvivel om att

detta vårjam ska bli lika omväxlande

och kul som det alltid brukar vara.

Mycket välkom na, instrum entalister,
vokalister och kunniga lyssnare!

AUt45 (är, rta/.{ /rn

Ottosson b, Ingemar Björlvnan dr.

J anos b epr öv ade Hus komp.

Frånvcinster: Ingema4 Jan och Tommy

Foto: ÅkeArell

Hej igen jazzvänner!

Så har vi då klarat av årets höstpre-

miäq den 591 :a konsert en i Jazzklubb

Nordosts 27 -?nga historia. Kvällen fi ck
givetvis en speciell prägel av att Janos

frontfigur Bosse Nerelius inte längre

hördes eller syntes i vimlet på Täby
Park Hotel. Vi kunde däremot glädja

oss åt att Bosses fru Christine och dotter
Sofia var närvarande och därmed fick
uppleva med vilken stor uppskattning
och värme kvällens publik mindes

Bosse.

Premiärkvällens gäster var JumP 4

Joy, en humoristisk och hårt svängande

kvartett, som verkligen lyckades rycka
publiken med sig. Christine och Sofia sa

också efteråt att hela kvällen känts som

en glad halsning fråLn Bosse.

Som flera gånger framhållits ut-
ftirde Bosse en miingd uppgifter i klub-
ben, både på scenen och bakom kulis-
serna. Vi i styrelsen har nu börjat ta itu
med att någorlunda vettigt och praktiskt

fordela hans arbetsuppgifter. Som tur iir
upplever undertecknad att vi har en väl
fungerande styrelse och gläds ät att alla
lägger ner så pass mycket arbete och

tid som behövs ftir att Jano skall leva
vidare.

Förstar också att det inte är själv-
klart enkelt att rekrytera nya idealister
till alla ftireningar av olika slag, som
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Sverige har i nästan unik omfathring.
Tankeväckande var att höra hembygds-

ftireningens ordforande i vackra Sund-

born, där vi flrade midsommar, berätta

att t.o.m. i Dalama flera orter fätt stalla
in sina gamla midsommaralrangemang
då det inte fanns tillräckligt med intres-

serade för att genomfora dem.
Då k?inns det bra att här kunna

tacka mina styrelsekamrater för deras

insatser . Ni ser deras namn i pro-
gramtidningen PIJANO och kan också

läsa lite mer om deras funktioner på

vår hemsida wwwjano.nu. Många av

dem träffar ni varje söndag på Täby
Park Hotel. Tveka då inte att framft)ra
synpunkter både på program och verk-
samhet. Och slutligen, ursäkta mitt tjat:
Glöm inte att ni medlemmar och publik
är vära främsta ambassadörer när det
gäller att sprida kännedom om JANO.
Förse er gäma med vårt fickprogram
ftir säsongen och sprid det till alla som

andas intresse för jazz.

VäIKOMNA tiII TÄBY JAZZKAFE.
på TABY PARK HOTEL!

Per Kjellberg

Per Kjellberg



12 november

GNQ, Georg Nistor Quintet
med Anna Sise

Anna Sise voc, George Nistor tp, Anders Ekholm ts, Maria Kvist p,
Hasse Larsson b, Micki Manaila tr

Denna kvartett har nu blivit en
kvintett i och med att tenoristen Anders
Ekholm har tillkommit. De spelar fii-
reträdesvis standardlåtar fran 5O-talet.
Det iir ingen spiinnande musik men det
är väldigt tryggt dä man känner igen
de flesta låtar och det svänger hela ti-
den övertygande. Det har därmed alla
möjligheter att bli ytterligare en top-
penkväll!

George Nistor är bördig fran Ru-
mänien. Han kom till Sverige på 60-
talet och spelade då bland annat med
Agneta Baumann och Bosse Parnevik.
Under några år mönstrade han på som
musiker på Svenska Amerika Linjen
och var den siste kapellmästare på
Gripsholm. De kommer snart ut med en
CD.

Georg spelar mycket melodiskt och
med säker rytmkänsla. Och det oavsett
om han spelar med sordin eller ej. Och
swingen sitter som sagt i högsätet.

Anders Ekholm är ny och hans
mustiga spel är en fin kontrast till Ge-
orges svala finstämda trumpetspel. Han
brukar även spela med Boris Jazz and
Roll Band.

På piano har vi en ny bekantskap,
Maria Kvist, som iir en sensationellt
bra pianist, både som solist och ackom-
panjatör. Det är ju fantastiskt så många
bra jazzmusiker vi har och som inte iir
kända ftir en större publik.

Vid basen har vi Hasse Larsson
som har varit med många år. Han har
spelat med så olika grupper som Sveri-
ges lazzband, Soul Train, Fredrik Nordn
Band samt Monica Zetterlund. Han har
tumerat i USA och i Frankrike. Hans
basspel skänker stadga och rytm till
guppen.

Vid trummorna har vi Micki Ma-
naila som även han tir bördig från Ru-
mänien. Han spelar med mycket swing
och med bra teknik oavsett om han spe-
lar med vispar eller med stockar.

Sist men inte minst har vi voka-
listen Anna Sise som med sin svängiga
sång passar perfekt till den öwiga grup-

Anna Sise, som med sin svc)ngiga
sång passar perfekt till Georg Nistors

Quintet.
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Program - Jazzmusikens
Yänner i Norrtelie.

2/ I I Gustens Svr)nggcing
I 6/l I Hasse Kahn Kvartett
30/Il Tommy Larssons Kvartett

Kl. 19. j0 på Restaurang Piren

Chartra 1VI/S Rödlöga, trivsam skiirgårdsbåt fiir sällskap från 20 - 100 personer. Boka kryssning med
julbord från österskiirs Brygga eller Nybrokajen! För information och bokning, ring 08-540 86 380.

räf lrarrets
§Ieef eri AB
S t r'åk vägen 2
184.51 Österskär
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19 november

Göran Lindelöw Trio
Inge Gullin Trio

Göran Lindelaw Trio: Göran Lindelaw g, Nils Wcicklön b, Nils Danell tr
Inge Gullin TTio: Inge Gullin ts/bars, Jerry Haglund g/voc, Mattias Orhalt

Göran Lindelöw är Täbybo och
han jobbar som musiklärare och spelar
ofta på Hönshuset vid Karby Gård i
Vallentuna.

Görans spel är influerat av såväl
Wes Montgomery Joe Pass som Jon
Scofield. Han blandar gäma standardlå-
tar med egna alster. Gruppen har spelat
tillsammans i många år och är mycket
samspelt.

Nils Wäckldn som spelar bas kom-
mer från Vilhelmina. Han har dessutom
studerat två år vid Berklee i Boston.
Nils fdrekommer även i andra sam-
manhang, bland annat har han spelat
flamenco, som ju också är mycket ryt-
miskt och kan svänga.

Nils Danell på trummor har genom
aren spelat med Siljabloo, Nannie Por-
res och Jan Allan. Senare spelade han
med Lasse Sjösten i ätta år. De kom-
pade då bland andra Benny Bailey, Bill
Barron och Lee Konitz.

Gruppen är mycket samspelt och
de kommer att bjuda ett set blandat med
jazzstandards och egna låtar.

Inge Gullin åir son till Lars Gul-
lin och storebror till Peter Gullin. Inge
spelade blockfl<ijt och dragspel i skolan.
Och som så många andra i sin genera-
tion blev han Beatlesfan och spelade då
gitarr i olika småband. I sextonarsåldern
började Inge spela tenorsax med Stan
Getz som lorebild och inspirationskälla.

Idag spelar Inge mest ba4rtonsaxo-
fon där han numera anviinder sin fars
saxofon frän 1964. Han har spelat med
olika storband, Nils Landegren, Janne
Schaffer, Sharon Dyall m fl.

På gitarr hör vi Jerry Haglund som
började sin karriär som l2-åring och
redan efter att par månader blev han en-
gagerad i den lokala rock/blues scenen.
Som 1S-åring bildade Jerry sitt ftirsta
egna band. Det var en trio med namnet
Jellyroll och de spelade blues. Jerry tog
lektioner lor en jazzgitarrist och blev
snabbt engagerad i det lokalajazzlivet
i Karlskoga med omnejd. Efter några
mellanspel som lärare ftirsvann Jerry
utomlands. Han har ffitt oerhört fina
vitsord från sådana storheter som Phil

Woods, Charlie Haden, Paul Motian och
Phil Robson (BBC Big Band).

Mattias Örhall komplefferar med
sitt distinkta basspel.

Idag spelar Inge Gullin mest baryton-
saxofon och han anvcinder numera sin

fars s caofon.fr ån I 964.

Hallå alla JANO-medlemmar!
Du får 10% rabatt på noter och tillbehör och
15o/o rabatt när du köper instrument eller likvärdig
UtfUStning . Grbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden.)

Gitarrer * Blås * Hemkeyboard * Tillbehör

ilusil(Hos oss
får du råd.
Det tjänar
du på. PUilNEilAB
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Bidrag till nästa nummer
av PiJano önskas senast

den 1 januari 2007.
Skickas till
Lino Åberg

Riddarstigen 7

183 30 Täby.
E-post:

linopino@telia.com

Tidningen PiJano
utges av Jazzklubb Nordost, Täby.
Ansvarig utgivare : Margit Annerstedt
Tryck: Orion, Täby 2O06

PiJano 4/06



26 november

Hayati Kafe and his Young
Giants

Hayati Kafe vo, Johan Setterlind tp, Johan Hörlön as, Mikael Skog-

lund p, Petter Gunnarsson b Jesper Kviberg drs.

Säsongen avslutas med vår egen

Hayati Kafe som har med sig sina unga

lejon. Hayati kom till Sverige i början
på 60-talet. 1964 började han att sjunga

med Carl-Henrik Norins orkester.

Han hade sin egen nattklubb "HaY-

atis Caf6" och var manager fiir Cornelis

Vreeswijk. Vi har även hört honom på

svensktoppenoch i TV-programmet
Notknäckarna.

I slutet på 8O-talet tog Hayati uPP

sin sangkanitir igen och turnerade i
Skandinavien och övriga Europa med

olika storband.
fu ZOOO släpps den nya CD-skivan

"ForAll We Know" som klassas som

en av det årets bästajazzskivor. På den

skivan har han valt att spela ihop med

fzra pianister nämligen Janne Lund-
gren, Kjell Öhman, Claes Crona samt

Gösta Svensson. Vidare medverkar
Ame Domnerus, JanAllan och JohnnY

Johansson på vissa spår. Kompen består

av Hans Backenroth och Johan Löf-
crantz samt Jörgen Smedby och Island

Östlund. Alltså den bästa omgivning
man kan tänka sig.

När Hayati sjunger med storband

kommer man osökt att tänka på Frank

Sinatra och Tony Bennet. Han sjunger

med säker tonträffi ballader och med

härlig swing i de snabbare numren.

"The Young Giants" beståLr av

trumpetaren Johan Setterlind, som kom-
mer från Karlstad och bödade spela

cello vid 9 års ålder och trumpet vid 14.

Johan gick på Musikhögskolan i
slutet på 80-talet och började spela med
Bernt Rosengrens storband och senare

även med Lars Sjösten. Sedan början på

90-talet har Johan arbetat som frilans i
mänga olika konstellationer bland annat

med Monica Borrfors, Elise Einarsson,

Jonas Knutsson och Nils Landgren. Han

spelar även duo med Mathias Algots-
son.

Altsaxofonisten Johan Hörlön har
spelat med de flesta storband i Sverige.

Han har äver en egen trio/kvartett diir
man blandar jazzstandards med egna

låtar och &ir det personliga uttrycket
även fär komma fram.

Den mycket skicklige pianisten
Mikael Skoglund har vi hört tidigare
hos oss med Peter Getz och Andreas

Pettersson.

Petter Gunnarsson spelar bas. Han
är en mångsidig artist och har även

hörts i Scala-Teaterns uppsätfiring av "I
believe - The spirit of Elvis Presley''.

Trummisen Jesper Kviberg har

spelat med storheter som Clark Terry

och Warren Vachd och han har allt som

vi vill att en bra trummis skall ha: störs-

ta möjliga lyhördhet, sväng och driv.

Hayati Kafe sjunger med sciker tontrciff
i bqllader och med hcirlig swing i de

snabbare numren.

Blommorna kommer "frå,qHhTiii@
Ellagårdsvågen 40, 187 45TäbY.

Tel 08-792 29 20, Fax 0&-768 38 50

Öppet mån-fre 10-18, lör 10-16, sön 11-16

Janos webmaster Mots Blomberg
håller v år hemsida wwwi ano. nu

uppdaterad. Dcir hittar du eventuella
programcindringar och annan v rirdefull

.iazzinformation.
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Min vän Bo är död - obegripligt!

Bosse Nerelius i våra hjiirtan. Så

rubricerade jag en kort artikel i vårt
jubileumsblad när JANO f,llde l5 år.

Han tog det som en kåirleksfiirklaring.
Det fanns aldrig nägot lagom, mittemel-
lan hos Bosse. Det var antingen eller.

Kanske var det också en kärleks-
ftirklaring i något hänseende. Han var ju
den som starkt ftirknippas med JANO.
Som den som haft det liingsta ordfiiran-
deskapet av alla "ordftiringar" fickjag
uppleva många sidor av Bosse. Ofta när
vi hade bråkat som mest ringde vi var-
andra under ftreviindningen att det var
någon fråga som behövde förtydligas
och så blev det ett mycket långt samtal.
Det kunde handla om jazz, men lika
ofta om livet och döden, arbete, bam
och katter.

Vår relation var ibland konflikt-
f,lld ibland harmonisk som på bilden.
Vi jobbade ju frr en gemensam sak och
det sammansvetsar människor. Genom
konflikter och olika sätt att komma
framåt uträttades mycket under åren.
Hela styrelsen blev ju också en grupp
där alla hade sina viktiga uppdrag och
ju mer jag tänker på det desto mer im-
ponerad är jagav att vi kunde hålla ihop
så länge. Bosse uttryckte ibland, i sina
omnipotenta stunder, att JANO skulle
dö med honom. Men vi skall nog trotsa
den tanken och i stället arbeta i samma
anda som under hans långa verksam-

hetstid. Han hade visserligen det som
ingen av oss andra kan leva upp till.
Han hade ett mime för namnen inom
jazzen som ingen annan och kunde ock-
så alltid identifiera vem som trakterade
de olika instrumenten när han hörde en
grupp spela.

Nej förresten inte alltid. Jag
måste berätta om en gång nåir jag körde
Bosse hem frän en jazzkväll söder om
Stockholm. Vi lyssnade päen jazzgrupp
i radion och Bosse sa plötsligl: Tänk jag
hör inte vem det är som spelar piano.
Vi anstriingde oss båda och jag fick en

ingivelse och sa, men hör du inte att det
är Nat King Cole. Något som jag grep
helt ur tomma intet. Han lyssnade mer
intensil.t och sa " Fan trot, du kan ha
rätt! ! !. Avannonseringen bekräftade att
det var Nat King Cole. Vi var slmnerli-
gen ftirvånade båda, kanjag säga.

Det som också giorde attjust han
betydde så mycket fiir jazzklubben och
fiir de musiker som gästade oss var
att han hela tiden forskade, fängade
upp nya musiker bland de unga och vi
kunde ge dem en möjlighet att spela ftir
publik.

Man kan tycka att det är många
ord som sägs om Bosses ftirträffiighet
nu när han är död. Det som tröstar mig
ändäär att han fick oerhört många lov-
ord for det han gjorde fiir Jazzen,bäde i
JANO, kommunen -Kulturpriset I 996,

och centralt i Jaznksdagsftirbundet.
Alla fiirstod hans storhet och han fick
beröm. Tack och lov!

Ja det är ofattbart att han är död.
Jag sörjer och saknar den vänlige, in-
tellektuelle, provocerande, principfaste
vännen Bo Nerelius i våra hjärtan.

Birgitta Berg Wikander

Birgitta Berg Wikander och Bo Nere-
lius, mars -99.

ETT VARMT ruCK!
for det stora stöd och deltagande som vi fätt av styrelsen och enskilda medlemmar i JANO vid Bosses plötsliga död.
Tack också ftir att ni hjälpte oss att göra hans begravning så värdig och vacker och kryddad med en svag men omisskänlig doft
av Bossehumor.
Vi uppskattade det mycket!
Bosses nya lya ligger i sydöstra hörnet av Vallentuna kyrkogård, gamla delen. Om ni har vägama ftirbi, titta gäma till honom.

Christine Nerelius
Lotta, Maria, Staffan, Camilla, Sofia, Rufus och Rebecka med familjer
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Täby JazzCal6
Söndagar kl 18.30
Täby Park Hotel,
08 - 506 483 00

Restaurangen öPPnar
kl 17.30. God mat och

f u I lständiga rätti gheter.

Ej bordsbeställning!

Styrelse
Ordförande

Per Kjellberg
Violvägen 6,186 34 Vallentuna

Telefon: 08 - 511 728 67

e-post: per.kjellberg@kb.se

Vice ordförande
Hans Ling

Hjulsta Torg 1, 163 35 Spånga

Telefon: 08-7602205
e-post: hans.er.ling@se.abb.com

Kassör/Redaktör
Margit Annerstedt

Täbyvägen 258,181 50 Täby
Telefon: 08 - 510 503 20

margit. annerstedt@glocalnet.net

Orkesterbokare
Hayati Kafe

Tomtebogat. 20,113 38 Stockholm
Telefon: 08 - 34 98 90

Övriga ledamöter
Birgit Litzell, Hans Åberg
Anne-Christine Larsson

Suppleanter
Mats Blomberg, Inger Lindön,

Yvonne Mellbjerg-Borg, Hans Lehto

ffi-
Täbyvägen 258,187 50 Täby.

Telefon0S-510 50320
Postgiro 19 25 83-3.

www.fano.Ilu

Avgifterna
hösten 2006
Medlemsavgifl:/halvår 150 kr
Dito i nkl h alv ar s ab onnem qn g,

alla säsongens konserter 450 kr
Medlemsentrd/konsert 80 kr
Entrd for icke-medlem 100-160 kr

lJngdomar under 20 år gratis entrö!
Gdller dven lcirare med elev(er) i
sdllskap!

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 kiint till.
Entr6avgiften fiir medlemmar höjs

aldrig oavsett evenemangets kvalit6, vilket
diiremot kan ske med entrdn ftir icke-med-

lemmar. Medlemmar far klubbtidningen
PiJano samt ibland annan information hem-

siind.
Alla JANOs inkomster går till musi-

kergager, tidningen, lokalhyra, administra-

tion, pianostiimningar samt en liten del till
övriga kostnader. Inga arvoden betalas till
klubbens styrelse eller andra funktionärer.

Täby Park Hotel står ftir serveringen

och hoppas att många tff del av pubens

meny.
En av fördelarna med att vara medlem

i IANO är givetvis rabatten på entrÖavgiften

till Täby Jazzkafö. Samt ftirstås att fa PiJano

hem i brevlådan.
Som JANO-medlem far du rabatt niir

du besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholmsområdet - det flnns ett tiotal.
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Så här hittar du oss!
Från Stockholm city (17 km):
Med bil: Fö1j s§ltar mot motorväg El8 ti1l Non-
talje eller E 4 nomrt motArlanda/Sundsvall.

E I 8 - Iblj motorvägen norrut mot Norrtälje . Ta

av vid avfarten Täby kyrkby/Viggbyholm. Sväng

vänster och fortsätt överjämvägen, därefter första

vänster igen vid Badmintontiiltet (Marknadsvä-

gen). Vid Statoil bensinstation sviing höger och

ftilj Kemistvägen till Täby Park Hotel.

E4 - ftlj motorviigen norrut mot Arlanda/Sunds-

vall. Tag av avfart till El8 nom.rt mot Norrtälje.
Se färdbeskrivning E I 8.

Med allmlinna kommuni kalio ner :
Ta tunnelbana eller buss till station Tekniska

högskolan. Därifran avgår Roslagsbanan mot
Täby regelbundet rmder hela dagen. Ta linjen mot

Österskiir och kliv av på station "Galoppftiltet".

Sedan går du Kemistvägen till hotellet (ca 10

min).

Från NorrtäljeÄilaxholm :

EIS - fblj motorvilgen söderut mot Stockholm.

Tag av vid avfarten Täby Kyrkby/Viggbyholm. Se

ftirdbeskrivning F 18 ovan.
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