
Populär lnformation
från Jazzklubb Nordost

Kom till Jazzvärmen
i kylig marsmånad!
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Program mars 1994

l3/3 Jamsession med HuskomPet

20/3 Jannes Karlsson Trio
Eh la-bas Jazz Band

27/3 Room 44
Bebop Sweden

An: Jazzklubb Nordost * Täby Kulturnämnd * Vuxenskolan * Medborgarskolan
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'AZZ.,VANNEB
Det är vinter och kallt ute men varmt och harligt i vårt kafe. Tänk att det har blivit så har!

Äntligen! Stor och glad publik varje söndag. Undrar just vad som giort att det vände?

Jag tror att, som ju oftast är fallet, många faktorer samverkat. Bra musikutbud (- men det har vi

väl alltid haft?) - är det bättre? PR? Ja, vi har ätt mer uppmärksamhet än vanligt och jobbat

mycket med "den biten".

lazzenfrr också generellt bättre respons i landet även av en ny generation.

Åndå saknar jagnägra som alltid gick forr. Var är Ni? Gamla kamrater fär inte överge oss på

det där sättet! Jag vet att livet har olika faser och jazzintresset kanske är vilande, men vila inte

for lange! Kom över en stund!

Jazznksdagen närmar sig, fodelsedagen likaså. Vi arbetar för högtryck for att det skall bli extra

trevligt under den aprilhelgen, 22-23'.e.

Dessforinnan skall vi ha årsmöte. Det blir den 15 mars kl 19.00 i Föreningsgården.

VALKOMMEN!

Mycket att göra alltså, men jag säger som GÖsta Ekman:

Man hinner med nästan hur mycket som helst

bara man inte gör sig någon brådska.

Tillgivna
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fÄAV JAZ,Z;7K FE, Föreningsgården, Attundafältet I2
Bibliotekshuset, Täby G. Söndagar kl 18.3O

Huskompetz Tommy Larsson p, Jan Onos-
sort b, Ingemar Björhnan dr.

Våra jam hor till de båttre i Stockholmsre-
gionen. Kompet brukar klara det mesta från

swing till bop, solisterna brukar uppträda i
lagom långa solon och atmosftiren utmärks

av lika delar ordning och vänlighet. Ett dus-

sin jammare eller ännu fler räknar vi in och
det blir vanligen mycket omväxlande och

njutbart, även for publiken. En nyhet den

har gången är att vi, på uttrycklig önskan

från Huskompet, har jam hela kvällen. Så-

ledes utan någon inledande "uppvärmnings-
grupp". Vidare är det gratis entr6, inte bara

flor jammarna utan också for lyssnarna.

Mycket välkomna!

Huspianist Totnm.y Lltrsson Jbtograferad po 'Iibble
\

Teater 21 mars 1985':r
\

Foto :,4ntlers l['ennbofg

Trion: Jarues Karls,von s,'g, Adam Forke-
lid p, Lars Gottfriedz b.

Eh la-bas: Peo )sterholm tp; C.arl Hyberg
tb, Ulf Ranhagen cl, Sven Erik Blom hio,

hryp,ar Lundfeldt b, Ivar l{ennborg dr.

Unge Adam Forkelid $ller 15 i år (precis

som JANO!). Inte desto mindre har han

många års erfarenhet: Han debuterade på

Jazzkaföet som 7-åring och ledare lor egna

bandet Adams Grop Då spelade han trum-
mor. Sedan gick han över till trumpet och

ALLnH€ cAfs tJotV lil
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nu är det mest piano som gäller. Med sig

har han två herrar, som båda var med och

grundlade vår forening. Jannes Karlsson är

numera rektor for musikskolan i Åkers-

berga; Lars G är musiklärare vid Hammar-

bäcksskolan i Vallentuna och Erikslunds-

skolan i Tåby. Det blir standardlåtar på trio
och även på piano-bas-duo.

Eh la-bas JazzBand är Täbybandet framfor
alla andra Täbyband. Bildat i Ella Gård (Eh

la-bas : Ellas Bass), när detta vackra områ-

de forst byggdes, har det fortlevt med ofÖr-

minskad hälsa och vitalitet genom alla är

som gått. Dess friska version av sprittande

glad Chris Barber-revival fortsätter att dra

stora och alltid lika nöjda publikmassor. Vi
är verkligen glada åt att ha ett sådant gäng i

vår förening. När allting forgår vet man att
Eh la-bas består...

Utan jazz stannar musiken.

Allt i}azzl
Stockholms första specialskiraffir for

jazz och läassisku

Alltid senaste nytr!
Stor ameril«ansk iäport!

Virrrsrpl: - pcrronti3rrrlcc - hOrtteliudlvrlircr
- Och [or o:r Lr.n du bcrtlllr ird pralrclrt -- utrn crtrr lortnrd.
Och du len neturll;tvir lylae pl vlr rtivor i.rr,- å.-L.riir".iiig

$lilll§mffir

-

fubg.37. r13 St STOCXIIO{-I, TFt{S{t2 89sS

Eh la-bos Jazz Band: Corl H.vberg tb, hattclledare

Foto:,lnders W'ennborg
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Bebop Sv,etlen.sJi'ontlinje. Bo Lintlenstrancl as, ,Sllg ,\ödelqvist tp

27t3 Room 44

Bebop §weden

Room 44: Nil,s Anders.;on, Anders Banb
a,s1hars, Carl Heideken ts, Kjell Nowak p,

D i c k ldestant -A lm cp,,i,st b, Kar I -O la Ni I sson
dr.

Bebop Sweden: Stig Sr;derqvist tp, Bo Lin-
denstrand as, Christer Frössört p, Hans Lars-
,son b, Anders Nyberg dr.

En helkväIl i boppens tecken. Room 44 har
fätt sitt namn av en repetitionslokal i Frys-
huset, där man huserade forr. Bandet består
av fiitidsmusiker, som i sin professionella
gärning forskar i media eller producerar TV.
Undantag är bl a vår egen Nisse (ingenjor).

Bandet strävar att enas pä en gemensam be-
bopgrund, där Nils står för en Chet Baker-
inspirerad uppfattning och de andra drar
mera åt hardbop-hållet.

Kvällens huvudattraktion, Bebop Sweden,
har med fuIl rätt valt sitt stolta namn. Här är
det fråga om svensk bebop-elit. Stickan
"Lule-Drzzy" Söderqvist och Bosse Lin-
denstrand är en suverän frontlinje, som kan
stödja sig mot vår egen jazzprofessor, Chris-
ter Frössdn, den välklingande klippan Hans
Larsson och den r,ulkaniske Anders Nyberg.

Sistnämnde Nyberg har for övrigt skrivit en

kort karaktäristik av gruppen: "Bebop på

svenska! Heta rytmerl Hisnande improvisa-
tioner! ...jazz från bebopens guldålder och
hardbopens hårdkokta svartmagi. "

En bopfest, håIl till godo!
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JANos ÅnsuÖrp
tisdagen den 15 mars 1994 kl 19.00

Föreningsgården

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Frågan om mötets behöriga ut-

lysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av årsmötesordforande
5. Val av årsmötessekreterare

6. Val av två justerare, tillika röst-
riiknare

7 . Styrelsens verksamhetsberättelse
och ekonomiska redogörelse

8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för den av-

gående styrelsen
10. Nya frågor: Motioner och styrel-

sens förslag
11. Beståimmande av årsavgiftens

storlek
12. V,al av styrelse:

a) Ordforande
' b) Vice ordforande

c) Sekreterare

d) Kassör
e) Tre ordinarie ledamöter

f) Tre suppleanter
13. Val av två revisorer jiimte en revi-

sorssuppleant till nästa årsmÖte

14. Val av valberedningskommitte till
nästa åLrsmöte

15. Öwiga frågor
16. Mötet avslutas

Anm. Kallelse till arsmötet var infttrd
i PiJano nr l-91

Glömska eller...

Vid en kontroll av medlemsregistret visar det

sig att det är en del av JANOs tidigare ärade

medlemmar som förmodligen glomt att betala

medlemsavgiften (abonnemangsavgiften) Om

Du vet med Dig att Du är en av dessa, eller
kanske helt ny i vår krets, är Du välkommen
med medlemsavgiften 100 kr - eller abonne-

mangsavgiften för hela våren inkl samtliga

entrdavgifter 275 kr - till pg konto nr
19 25 83-3.

Jazz är för siälen vad
naprapaten är för kroPPen

Lågtryck. Exakt samma gråa ftirg på himlen

som på markens snömodd. Stretar åtta timmar
på jobbet, vacklar hem och somnar, vaknar

efter en timme. Går omkring i huset. Inga
tankar, ingenting. Sätter på TVn. Börsno-

teringarna, sifferkolumner i ftirg på svart bot-
ten. Det är musik till tabellerna. En egenartad

intro, sedan mumlande, ordlös sång till origi-
nella pianoharmonier. Det är "Body & Soul",
nyharmoniserad. Det är Red Mitchell. "Hej
Red!" säger jag. Han ser på mig över pianot,

nickar och ler vänligt. Mina sinnesformögen-

heter återvänder. Allt ar OK. Och det fortsat-
ter att vara OK, hela kvällen och dagen efter.

Jazz är flor själen vad naprapaten är for krop-

Pen! BN

€OI4€TIH€§ I FE€L
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Bo Nerelius: Två dikter

JOHN LEWIS

Blåa dagar och gråa dagar
sitter John Lewis i Parken.
Flyglar hånger i träden.
Han tänker ett rondo och en pyramid.
Han lyssnar på vinden.

På kvällen sätter han upp ett sorgset flaggspel
Gud slår igen sin butik.
Flaggorna lyser mot himlens nitade plåtar.
Man hör nätt och jämt hur helvetet brinner.

John Lewis./' 1930. Pianist, kompo-
sitör, arrangör och pedagog. Ledare

för IIJQ, the lttodern Jazz Quartet.

171 or'r(YÅ ?Arep MooN

JERU

Jeru, den flygande irländaren.
Yngste arrangör hos Claude Thornhill -
populära klassiker i jazzkostym, stor orkester
träblås, valthorn, tuba, konserter vid högskolor,
flotta badhotell med glasverandor.
Så snaggar han sitt röda hår och seglar ut
med den pianolösa kvartetten,
hälsad med jubel av vita tonårsrevoltörer.
"Walkin Shoes" - frihet mitt på taktslaget!
Och forsvinner vid horisonten, blir eremit.
Skriver for symfoniorkester,
låter sig intervjuas i klassisk konserthusmiljö.
Böljande, välkammat hår och patriarkskägg.
Efter en lång dag i en inspelningsstudio
säger han till teknikern:
"Nej tack. Ingen playback.
Jag lyssnar helst inte pä jazz."

Jeru, (jerry l[ul I igan ./. I 9 2 7. Baruton-
och .sopron.saxoJ'oni st, kornposi tör, ar-
ran gör oc lt orke ster I e dare.

Hallå alla JAMO-medlemmar!
A. Pa lO % aafaä fd r.tc,o ccl ciltklAt ul

15 %',a14fr tcä', tto äfa acw 
"llo, 

ttatårtlt? cdtd*oa*
Af/q/&*r h* c4 (eruw *.4 dr&r* ori/udddc*,

qrarnso *8äo **@ *Zilll€nib
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Duke Ellington-konferens

brukar anordnas årligen av den internatio-

nella Duke Ellington Society. I är är det den

svenska organisationen som står för inbju-

dan varör konferensen lor ovanlighetens

skull hamnar i Stockholm. Sammankoms-

ten, som är den tolfte i ordningen äger rum

i maj och allmänheten är välkommen till två

offentliga konserter. Fredag den 20 maj

spelar The Ellington'94 Big Band i Stock-

holms konserthus, med bl a Clark Terry,

Willie Cook, Rolf Ericson, Jimmy Woode,

Louis Bellson och vokalisten Joya Sherrill.

John Lewis framträder med Ellingtonkom-

positioner.

Lördag den 2l maj är det konsert i Ber-

waldhallen med en lor tillfallet specialsam-

mansatt Radiojazzgrupp, som uppfor sex

nya verk "i Ellingtons anda" av Bengt Hall-

berg, Nils Lindberg, Georg Riedel, Bengt-

Arne Wallin, Bosse Broberg och Mikael

Råberg. Kompositörerna dirigerar sina egna

verk och for soloinsatserna svarar bl a

Clark Terry, Bengt Hallberg och Nils Lind-

berg.

Man kan fä yterligare upplysningar om El-

lingtonkonferensen genom The Duke

!,llington Swedish Society, Box 4020,
'102 61 Stockholm. Tel08-642 64 64.

Fax 08-702 21 18.

c)().)c)e)

tBl!.Ili ilollDAYl
ilÖnD GENoiv\ ilUDlflr
DI|\A FÅGIAR. I B}\&}ID(.JMEII

oÅ atun NU .JEil shlohl,
SNÖN SO'!\ FÖU I BTODi't:
S(UGGA}I ÅV VINGEN SOI\ A!.D|TIC

GiV ?TA'IS FÖ{ ÅNDE.AVI}IGAR.

OC}I JAG
Sc,it\ !.\)ANIAR. Otn nÖsr.
ruqKå\It rnÅn rutnnu
ttt<rtor\tnn
steNeN soM [lvlAoDalN.

ooo.JcJ

Lars Biilow. trumpetare, arrangÖr' orkesterledare.

var verksam i JANO under många är. från 1979

och till sin ardl1'ttning till Gotland i slutet av 80-

talet. Han ledde bopkvintetten "Malacoda" och

storbandet "Malebranche" och giorde även annat.

t ex den omtalade happeningen "St Louis Stock-

hausen" i Tibble Teater 1985. Just nu spelar han

musik av Madrito och Perez Prado pa sin nya

hemö.

rÄsv
TRÄVAR,U AB

Familjeföretage{
med personlig service

Allt I byggnods
matenälähtråvaror öPPEtttonn:
XaCgVeÅRO Vardagar 7 - 17.30
18343 TÄBY Lördaiar 9 - r3.OO

5t 02 03 50
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Den enda CD man
egentligen behöver

Denna CD som heter "BE BOP - 1945-
1953" och är utgiven på GIANTS OF
JAZZ innehåller 25Lätar, de flesta av fem-
poängsklass. Mycket Dizzy Gillespie, Buck
Clayton, Howard McGhee, Miles Davis,
Fats Navarro, Kenny Dorham, Red Rodney,
Art Farmer och Clifford Brown. Inte saknar
man många.

Några speciella hojdarlåtar är Blue'n
Boogie som är Dizzy's forsta egna inspel-
ning, den klassiska inspelningen av Groovin'
High med Dizzy och Charlie Parker från
-45, -Cool Blues med Charlie Parker och
Erroll Garner, Boperation med Fats

Navarro och Howard McGhee blåsande så

att säga i munnen på varandra och Now's
the Time med Charlie Parker Quartet.

Men om man vill fordjupa sig i bebopmu-
sikens historia finns de flesta av dessa låtar
på var sin CD under en musikers namn.

Några klassiska "live"-inspelningar vill jag
särskilt rekommendera, Hassy Hall konser-
ten med Dizzy och Parker och Bud Powells
trio, Art Blakey och Clifford Brown på

Birdland 1954,lazz Messenger på Cafe

Bohemia 1955 med Kenny Dorham och
Hank Mobley. Hela Miles Davis karriär
finns också representerad.

En utgåva med den ursprungliga Gerry
Mulligan/Chet Baker kvartetten innehål-

lande så gott som alla klassikerna, Walkin'
Shoes, Nights at the Turntable osv, bör
man också ha.

Det måste påpekas att allavarianter av

lazzens historia från Baby Dodds till Eric
Dolphy finns utgivna på "Gants of lazz".
Eftersom detta är lågpris-CD med speltider
pä 65-75 minuter ffir man mycket for
pengarna.

Nils Andersson

Efterlysning

Infor 15-årsjubileet har en genom-
gång gjorts av verksamheten, proto-
koll, PiJANO m m. Tyvärr saknas

två gamla PiJANO, nämligen
nr 1 och nr 6 år 1981.

Om Du har något av dem i Dina
egna gömmor, var snäll kontak-
ta någon i styrelsen, se sid 12.

(trl6 eoete+ sfol4?

TILL SALU

Tenorsax Con 1928, forsilvrad, i mycket
gott skick. Pris 10.000.- Tel 665 44 56 arb,
tel 758 9l 01 bost. (Tore Nilsson)

a Kuoert
. BreopL?Per
o Visithort
. Blanhetter
o Volymhopiering
o Färghopiering
. Oserbead

Tryckeri
Virkesvägen 3

Box 92016, 120 06 Sthlm
Tel 08-640 18 85

Fax 08-642 88 53

BG-butiken
Götgatan 57

Box 4334, 102 67 Sthlm
Tel 08-640 75 85

Fu 08-642 22 35
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Grannklubbarna...

Sönda-e den 6 mars hat Jazzklubb Syd

årsmöte med efterföljande Jazzfest. MÖtet

borjar kl 12.00. Mellan kl 13.00 och 18.00

hålls sedan den årliga s k Orkesterparaden,

som presenterar det bästa av den lokala

jazzen. Klubben kan ju bl a ståta med eget

storband. Adressen är Rågsveds Folkets

Hus.

Måndag den 7 mars är det swingkalas i

Tyresö. Dynamiske finske klarinettisten

Antti Sarpila framträder med Kjell Fern-

ströms Trio.

Månda-e den 21 mars bjuder Jazzklubb Syd

på Lena Jansson-Jonken Johansson Kvin-

tett iFria Teaterns foaie. Hogdalen.
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WII\TER SWING
- tredje gången gillt!

Lördagen den2gjanuari var det dags igen flor Uppsalas egen jazzfestlal Winter Swing i Uppsalas

Folkets Hus. Arrangörerna Mats Josephson och Björn Sjödin kunde glädja sig åt att for tredje året

i rad ha lyckats fulla lokalen till bredden med live-iazzsugna åhÖrare.

Festivalen inleddes klockan två på eftermiddagen med Radio Uppland ungdomsstorband med

sångerskan Kerstin Elfstrom och avslutades tolv timmar senare med finstämd musik framford av

trumpetaren Bosse Broberg tillsammans med Gösta Rund-qvist piano och Dan Berglund bas.

Festivalen var upplagd efter samma vinnande koncept, som tidigare år. fyra koncertlokaler med

ständigt pågående musik, tre restauranger öppna under hela festivalen och på kvällen dans

till storband eller Kjell Öhmans mer hårdsvängande Organ Grinders.

För ädel swingazz stod gruppen Swedish Swing Society bestående av Antti Sarpila klarinett, Lars

Erstrand vibrafon, Ulf Johansson piano och Björn Sjödin trummor. Den klassiska Goodmansätt-

ningen med andra ord. Det övriga "klassiska" utbudet bestod bl a av två band med anknytning till

Uppsala, Pyris Jazz Band och Quality Syncopaters'

Andra starka kort (utan att de flor den skull bjöd på några större överraskningar) var Svante Thu-

resson Quartet, Bengt Hallberg trio, Lena Jansson tillsammans med Lennart "Jonken" Jonsson

och en forkyld Esbjörn Svensson med trio och sångerskan Lina Nyberg som kunde hämta material

från två nya skivor. Förutom trions egen, duoskivan "Close" med Nyberg och Svensson.

Det internationella utbud som varje jazzfestival med sjalvaktning bor bjuda på bestod av Prag

lazzophonic Four, ett elegant spelande tradjazzband och ett norskt brassband bestående av de två

brödraparen Forde och Taford samt Egil Johansen som spelade en "osannolikt sjalvklar" bland-

ning av musikstilar.

Trots den hittills obrutna raden av succöer slår sig inte arrangörerna till ro. Redan den 28 januari

1995 far alla som av någon anledning missade årets upplaga chansen att reparera skadan.

Henrik von Horn
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Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan och TilII!
TMI - Täby Musikinstitut för barn och ungdom'

Ttllhas cirklar iiezz, hårdrock, funk,
synthpop, rock, fazzrock mm.
tnstrumenten år Kcyboard' Elgitarr,
Etbas och Trummoa
Tllt hat åven traditionell undervisning
på piano och lkustisk gitarr.

CIO
V

Studieförbundet Vuxenskolan, Marknadsvägen 249, lE3 34 Täby
Tel 08-758 50 50

Ra batt, Ra batt.. .
En av fordelamamed atlvara medlem i
JANO iir givetvis rabatten pä entreavgiften
till Täbv Jazzkafe. Samt förstas att fä PiJano
hem i brevlädan. Men som JANO-medlem
far du ocksä rabatt när du besöker andra
SJR-anslutna klubbar i Stockholmsomradet -
det finns ett tiotal sadana. (Medlemmar i
dessa klubbar frr naturligtvis ocksä rabatt
hos oss)

Aktuella grann föreningar:

Jazzklubb Fasching. Kungsgatan 63

Jazzklubb Sy'd. Rrigsved, tel 654 t9 90.
Barbro Nylander

Jazz i Österäker tel 540 620 36 (h). 540 635
83 (b) Lars Akesson

Sundbl'bergs Folkets Hus. tel 29 27 13.
Lennart Enlrall

Haninge Jazzkafö, Nya Folkets Hus,
Handen-Terminalen 5. tel 501 240 01.
Håkan Sk-vtt

\.resö Jazz & Blues. tel777 00 40. Urban
Loinder

Spanga Folkan. tel28 28 20. Kjell Femstrom

Solna. tel27 67 02. Barbro Matsson

I
',!r'-, r,r1.__

Täby Jazz Cafö
Söndagar 18.30 - 21 .30

Redaktör:
''PIJANO''

Birgitta Wikander
Palissadgränd 60
183 46 Täby

Björn Strandberg
Ellagårdsvägen 12
183 38 Täby

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
183 44 Täby

Bo Nerelius
Teknikvägen 17
186 32 Vallentuna

Anita Ekstrand
Fregattvägen 12 4tr
1 83 53 Täby

768s764 (b)

7687825 (b)

51 050320 (b)
6354330 (a)
6270036 (fx)

511 70669 (b)
51174898 (b)

732630e (b)

7561753 (fx)
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Föreningsgården


