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Claes Janson och
Micke Skoglund
kvartett
Favoriten Claes Janson kommer nu med en

ny konstellation.

4 februari
Monica Borrfors
kvartett
Monica Borrfors har giort ett program kring

I I februari
Björn Jansson &
the Super Eight
Fick högsta poäng av Janos programråd.

I B februari
Pygm6 Jazzband
Ett tradjazzband med swingbasert komp.

2 5 februari
Martin Sjöstedt -
Erik Söderlind band
Jazz inspirerad av Oscar Peterson och
Wynton Kelly.

www.Jano.nu

28 januari
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TABY JAZZ CAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Söndagar kl 18.30

Arr Jazzklubb Nordost - Tciby Kultur- och Musil<skola



28 januari

Claes Janson och Micke
Skoglund kvartett

Claes Janson vo, Klas Lindkvist as, Micke Skoglund p, Hans Back-

enroth b, Jocke Ekberg dr.

Vi börjar vårsäsongen med en

rivstart. Allas vår favorit Claes Janson

kommer nu med en ny konstellation.

Claes är väl en av våra bästa blues-

sångare. Vi kommer ihåg honom åinda

sedan tiden som Club-värd på Club 33 i
Torremolinos, fredags- och lördagskväl-
lar med Gugges Big Blues Band På Bal

Palais till framträdande med Sandvikens

Big Band i Huddinge hiiromåret.

Oavsett om Claes sjunger med

liten grupp eller med storband eller om

han siunger blues, gamla evergreens

eller barnvisor är han helt rätt.

Detta gör också att han inte verkar

ha några problem med att skaffa sig

medmusikanter. Dema gång har han

grupp vars medlemmar alla tillhör den

svenska eliten på sitt instrument.

Klas Lindkvist på altsax tillhör
eliten av en ny yngre generation som

spelar bebop sä det står härliga till.
Vi saknade honom på Janos avslut-
ningskväll i december då han skulle ha

varit med Hayati. Han hade då ffitt ett

engagemang utomlands som han måste

prioritera.
På piano kommer Micke Skoglund

som snart kan kallas huspianist hos oss.

Han har besökt oss med bl.a. Andreas

Pettersson/Peter Getz och senast med

Hayati.

På bas har vi giganten Hans Back-
enroth som är en av de mest anlitade

basisterna när stora stjärnor kommer hit.
Någon myntade uttrycket att danskama

hade Niels-Heming men vi har Backen-

roth. Detta säger väl allt?

På trummor hör vi Jocke Ekberg,

en annill favorit för en som lärde sig

gllla jazz for att det var häftigt med
trummor.

Vi börjar vårscisongen med en rivstart.
Allas vår favorit Claes Janson kommer

nu med en ny konstellation.

Anne-Cristine, Mar-
git och Birgit sköter
Janos kassa.

Mestadels cir

det Hans Lehto
som skriver om

orkestrarna i
Pi.lano.
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4 februari

Monica Borrfors kvartett

Monica Borufors vo, Gösta Nilsson p, Filip Augustsson b, Jesper
Kviberg dr.

Monica Borrfors har nu gjort ett
program kring Monica Zetterlunds mu-
sik. Det är Märkligt vilken stor respekt
(i positiv bemärkelse) många sångerskor
har haft lor att sjunga hennes låtar medan

hon levde.

Trots att Monica Borrfors i början
på 80-talet utsågs till "80-talets Nya
Monica" var hon livrädd fiir att jämföras

med Monica Zetlerlund.Inte ens då hon

senare i livet flera gånger fick ersätta
Monica Zetterlund, då denna inte kunde
genomföra bokade konserter, kunde Mo-
nica Borrfors inte ftirmå sig att använda
Monica Zetterlunds material.

Idag känner Monica Borrfors att
Monica Zetterlunds musik, skriven av
de kompositörer och textftirfattare som

hon arbetade med, skall leva vidare.
Glädjande nog gäller det även ett flertal
andra nu verksamma sångerskor.

Monica har hiir satt ihop ett pro-
gram där Monica Zetterlunds influenser
från bl.a. Billie Holiday, Ella Fitzgerald,
Sarah Vaughan kan märkas.

På piano hör vi Gösta Nilsson, hen-
nes make och ackompanjatör sedan flera
år. Filip Augustsson spelar bas och på
trummor hör vi Jesper Kviberg.

Trummisen Jesper Kviberg har spelat
med storheter som Clark Terry och
lil'arren Vqchö och han har allt som vi
vill att en bra trummis skqll ha: största
möjliga lyhördhet, svcing och driv.

Monica Bonfors
har nu giort ett
program kring
Monica Zetterlunds
musik.

Tryckeri AB

)non
Allt från originol fill lärd§ fry:krok!

Broschyrer - Kuvert -Visitkorl -lidningor

Ånredavisningor m.m.

lel 08-768 07 80 trx A8'79214 §l
i;rfo@ tryckeri-orion";q

Program - Jazzklrubb Syd

25ll Claes Janson och Micke Skoglund Kvartett

l5l2 GunnarLidberg/JanAllan

2913 Lina Nyberg med Ludvig 3erghe Trio

2614 Gunnar Bergsten Kvartett

Plats: Ladan, Iarsta Gård
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I I februari
Björn Jansson & the Super
Eisht

Björn Jansson ts, cl, Nils Jansson tp, Klas Lindkvist as, cl, Linus
Lindblom ts, Tomas Backmnn brs, Fredrik Ruud tb, Calle Bagge p,
Martin östhotm b, Jon Persson tn

När vi sätter program inför en

säsong så samlas vi i programrådet en

kväll och lyssnar på alla demoskivor vi
ffitt fran olika band. Vi sätter betyg på

alla skivor och sedan väljer vi ut de som

fätt högst betyg.

Kvällens grupp åir den grupp som
fick högst betyg av programrådet. Bjöm
spelar saxofoner men är även komposi-
tör och arrangör. Han har gått musiker-
linjen på Musikhögskolan i Stockholm.
Där fick han även möjlighet att studera
arrangemang. Han har inspirerats bland
annat av sina lärare Olle Tull, Johan

Hörlön och Joakim Milder bland andra.

Bland amerikanska arrangörer som han
inspirerats av kan nämnas Thad Jones,

Bob Holman, Bob Minzer, Tädd Dame-
ron, Gil Evans och Duke Ellington.

Kvällens grupp har existerat sedan

våren 2005 och har hittills haft ett gig
på Fasching i samband med jazzfestiva-

len. Om man tittar i deras kalender ftir
vären2007 ser man att de kommer att
spela på flera jazzhubbar. Med 4 saxar
låter de nästan som ett storband.

Kvällens musik kommer att be-
stå av smakfulla arrangemang med
utgångspunkt i bebop och swing. Man
spelar samspelt och väloljat i ensemble-
spelet och har duktiga solister. Det spe-

Kvrillens grupp, Björn Jansson & the Super Eight, cir den grupp somfick högst
betyg av programrådet.

lar ingen roll om de spelar ballader eller
snabba låtar. Allt görs lika bra.

Bland de solister vi kåinner igen
hörs Klas Lindkvist på altsax och Calle
Bagge på piano. Övriga solister åir iinnu
inte kända av en större publik, men
det kommer inte att dröja ltinge ftniin
manga talar om dem.

Hanna Elmquist sjunger och hon iir
lika skicklig som de övriga och passar

därfor väl in i sällskapet. Hanna kom-
mer aff lätatala om sig i framtiden, var
så säker.

Prosram - Jazzmusikens
Vänner i Norrtelje.
Jazzpub varannan torsdag, udda
veckor, H. 19.30 på Restaurang
Piren.

15/2 Missisippi Seven

l/3 Swing Time Sextett
15/3 Daniel Lantz Trio
29/3 Pilsnerbandet
12/4 Happy Days
26/4 Clqes Broddas Django

band
10/5 Hasse Ling and his

Syncopators of Swing

Chartra NUS Rödlöga, trivsam skiirgårdsbåt fiir sällskap fuän20 - 100 personer. Boka kryssning
med julbord från Österskärs Brygga eller Nybrokajen! För information och bokning, ring 08-540

räIlrarr{ets
Fle:Ierl ^rL§S tråkr,ägen 2
1 8,* 5l Östersleär
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I B februari
Pygmö Jazzband

Olle Törnqvist tp/voc, Hasse Spote cl, Knut Rutenborg tb, Olav
Fermelin p, Tbmas Ekström b, Sigge Dellert dn

Varje säsong har vi med ett trad-
jazzband.I år ftrll valet pä Pygmd
Jazzband., som bildades i början på
50-talet. Bandet spelade på skoldanser
och var med orkestertävlingar. I bandet
har bland andra Eje Thelin och Anders
Linder startat sina karriiirer. Bandet var
otroligt populärt och turnerade flitigt
runt om i Sverige och har spelat in
många skivor.

Numera spelar de regelbundet på
Stampen men även pä andra jazzklub-

bar i Sverige. De anlitas även som
partyband vid bröllop, ft delsedagskalas
och företags kick-offs.

Bandet har ett swingbaserat komp
med influenser från Chicagojazzen.
King Oliver, Fats Waller, Louis Arm-
strong, Benny Goodman och Humphrey
Lyttelton hör till ftirebilderna.

Bandet består av Olle Törnqvist
som spelar trumpet och sjunger när han
inte sitter i lugn och ro och äter en god
måltid.

Hasse Sporre spelar klarinett när
han inte jagar eller äter glass.

Knut Rutenborg spelar trombon. I
öwigt gillar han amerikanska bilar och
att köra spårvagn.

Olav Fermelin spelar piano och
han är mycket rutinerad och har spe-

lat med de flesta band inom jazz och
swing. Han är även en underbar ar-
rangör.

Tomas Ekström på bas iir yngst i
bandet och jagar de öwiga på ett myck-
et ftrtjiinstfullt sätt.

På trummor har vi slutligen Sigge
Dellert som berättar historier i all oänd-
lighet. Fast inte värre än basisten Rwre
Enlund väl?

Sigge har troligen världens minsta
och lättaste trumset.

Hasse Sporre spelar klarinett ncir han
intejagar eller citer glass.

Blommorna kommer från

qElhTiåi
Ellagårdsvägen 40, 187 45 Täby.

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

Öppet mån-fre 1S-'18, lör 10-16, sön 1'l-16
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2 5 februari
Martin Sjöstedt - Erik Söder-
lind band

Martin Sjöstedt p, Erik Söderlind g, Kenii Rabson b, Sebastian

Yoegler dr

Martin Sjöstedt känner vi egentli-
gen som en av vära bästa yngre basister.

Han är redan ett etablerat namn och har
spelat med de flesta av dagens bästa

musiker.

Den här kvällen kommer vi att ffi
höra honom spela piano. Han har hiim-
tat sin inspiration alltifran gamla hjältar
såsom Wynton Kelly och Oscar Peter-

son till dagens sdärnor.

Erik Söderlind är 25 år och ett av

Sveriges senaste stjåirnskott pä jazzhim-
len. Efter tre års studier vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm jobbar
Erik nu som frilansmusiker.

Trots sin ålder har ha hunnit med

att spela med de flesta kända jazzmusi'
kerna i Sverige. Han är ocksä tillsam-
mans med gitarristen Max Schultz med-
lem i bandet South Maxico. De fick stor
respons i media när deras debutalbum
släpptes i april ftirra året. Erik's spel är

influerat av Wes Montgomery George

Benson och Pat Metheney ftir att nämn
nägra.

Kenji Rabson är basist och kom hit
frånAmerika for några år sedan. Han
blev mycket snabbt anlitad. Kenji hörs

bland annat i Fredrik Lindborgs nya
kvartett. Han forekommer också regel-
bundet på Underbara Bar och Glenn
Miller Cafö.

Sebastian Voegler på trummor
kom även han frånAmerika for nägraär
sedan och figurerar nu här med många

etablerade grupper.

Med Rabson/Voegler ffir gruppen

ett "amerikanskt" sound som sällan hörs
på våra breddgrader.

Gruppens "sound" är influerat från
den kvartett som Wes Montgomery
hade tillsammans med Wynton Kelly,
Paul Chambers och Jimmy Cobb.

Erik Söderlind cir ett att Sveriges
s enast e s tj rirns kott p å j azz himl en.

Hallå alla JANO-medlemmar!

Du får 10"/" rabatt på noter och tillbehör och 15% rabatt när
du köper instrument eller likvärdig utrustning.

(Erbiudandet kan ej kombineras med andra erbiudanden.)

Gitarrer **** Blås **** Hemkeyboard **** Tillbehör

Hos oss
får du råd.
Det tjänar
du på. PUI{KTEITAB

Täby Centrum, Kemistv. 08-758 99 11
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GOTT NYTT JAZZÅn, ?lla Janovänner!

Sävar det jazz igen, detta är 2007
som också proklamerats som ett Jaz-
zens år. Även om det svänger bra om
många av våra populäraste julsänger

skall det nu bli skönt att köra igång
vårsäsongen 2007 pä jazzklubb Nord-
ost. Vi i Jano-styrelsen känner oss nöjda
med variationen och nivan på vårens
program.

Höstprogram met 200 6 kan möj li-
gen ha upplevts lite anonymt av er kiira
publik, men vi vill gärna ge så många
olika typer av band som möjligt chan-
sen att komma till oss och vad beträffar
musiken gav hösten många fina upple-
velser. Den vackra och varma hösten
kanske ocksä bidrog till allt publiksiff-
rorna låg lite lägre iin vad vi viintat. Ni
som kommer är i alla fall nästan alltid
nöjda och vi tackar fiir alla vackra ord
vi fått höra omvärajazzkväller, nu se-

nast efter vår 600:e konsert med Hayati
Kafe och hans unga lejon.

2006 blev ett sorgens och sakna-
dens ar fdr alla oss i Jano, da vi miste
vår stöttepelare och stiindige sekreterare
Bosse Nerelius.

Genom åren harju klubben gäs-
tats av de flesta av Sveriges ledande
jazzrnlusker och det är ju ofrånkomligt
att någon eller några av dem lämnar
oss varje är.2006 var det dags ftir den
härlige spelmannen och gamiingen Putte
Wickman. Som den livsbejakande per-
son han var vägrade han i det låingsta

att erkänna sig besegrad av sin svåra
sjukdom och var också inbokad som
våravslutare hos oss den9 april2006,
ett datum då det istället kom att äga

rum en stor minneskonsert ftir honom i
Berwaldhallen. Hans sista framträdande
hos oss kom därigenom att bli den 30
januari 2005 då han tillsammans med
Viktoria Tolstoy & Claes Crona trio
drog 518 betalande, den näst högsta
konsertsiffran under klubbens historia.

Tidningen PiJano
utges av Jazzklubb Nordost, Täb1tr

Ansvarig utgivare: Margit Annerstedt
Tryck Orbn,Täby 2006

Dags igen alltså ftr en ny säsong
och mitt bland många höjdpunkter i vå-
rens program skulle undertecknad vilja
slå ett extra slag fiir den tyvärr ofta min-
dre uppmärksammade jamkvällen, i år
den 4 mars. Då fär man ett smakprov på
många olika stilar och instrument i ofta
spännande kombinationer. I höstjam-
met deltog ett dussintal musikanter och
under Hans Ling kunniga ledning blev
det mycket omväxlande och musikaliskt
givande kväl1. Dessutom har ni chansen

att ftire jammet delta i vårt årsmöte.

Varmt välkomna till en ny jazzsä-
song på Täby Park Hotel!

Per Kjellberg

Bidrag till nästa nummer
avPiJanoönskas senast

den I februari 2007.
Skickas till
Lino Åberg

Riddarstigen 7

183 30 Täby.
E-post:

linopino@telia.com

Janos eminente orförande Per Kjellberg
har nyligen blivit pensioncir.

Glöm inte

årsmötet!
Söndag 4 mars kl 16

i Täby Park Hotel

Dagordning finns att
hrimta vid konserten
den 25 februari.
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Täby ,tizz cale
Söndagar kl 18.30
Täby Park Hotel,
08 - 506 483 00

Restaurangen öppnar
kl 17.30. God mat och

fullständiga rättigheter.
Ej bordsbeställning!

Styrelse
Ordförande

Per Kjellberg
Violvägen 6,186 34 Vallentuna

Telefon: 08 - 5ll 728 67
e-post: per.kjellberg@kb.se

Vice ordförande
Hans Ling

Hjulsta Torg l, 163 35 Spanga

Telefon: 08 - 760 22 05

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

Kassör/Redaktör
Margit Annerstedt

Täbyvägen 258,187 50 Täby
Telefon: 08 - 510 503 20

margit. annerstedt@glocalnet.net

Orkesterbokare
Hayati Kafe

Tomtebogat. 20,ll3 38 Stockholm
Telefon: 08 - 34 98 90

Övriga ledamöter
Birgit Litzell, Hans Åberg
Anne-Christine Larsson

Suppleanter
Mats Blomberg, Inger Linddn,

Yvonne Mellbjer-Borg, Hans Lehto

JANOs adress iir
Täbyvägen 258,787 50 Täby.

Telefon 08 - 510 503 20
Postgiro 19 25 83-3.

Avgifterna
våren 2007
Medlemsavgift/halvår 150 k
Dito inkl h alv år s ab onn e m an g,

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

Ungdomar under 20 år gratis entrö!
Galler riven kirare med elev(er) i
srillskap!

JANO önskar att många 1öser abonnemang

av tuå skäl - att få en stampublik och att

tidigt få in pengar till kassan.

Om man gar på ffra konserter så lönar
sig abonnemang. När man iindå har betalat
så kan man ju titta in utan extra kostnad
och kanske hitta någon musik som man inte
tidigare känt ti11.

Entr6avgiften ft)r medlemmar höjs
aldrig oavsett evenemangets kvalitö, vilket
däremot kan ske med entrdn för icke-med-
lemmar. Medlemmar får klubbtidningen
PiJano samt ibland annan information hem-
sänd.

Alla JANOs inkomster går till musi-
kergager, tidningen, lokalhyr4 administra-
tion, pianostiimningar samt en liten del till
övriga kostnader. Inga arvoden betalas till
klubbens styrelse eller andra funktionärer.

Täby Park Hotel star för serveringen

och hoppas att många tar del av pubens

meny.
En av fördelarna med att vara medlem

i JANO iir givetvis rabatten på entr6avgiften
till Täby Jazzkafö. Samt förstås attfä PiJano
hem i brevlådan.

Som JANO-medlem får du rabatt niir
du besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholmsområdet - det flnns ett tiotal.

lrvww.fano.nu

Så här hittar du oss!
Från Stockholm city (17 km):
Med bil: Följ skyltar mot motorväg E18 till Norr-
talje eller E 4 nomrt mot Arlanda/Sundsvall.

E I 8 - följ motorvägen norrut mot Norrtälje. Ta

av vid avfarten Taby §rkby/Viggbyholm. Sväng

viinster och fortsätt överjämvägen, därefter forsta

v2inster igen vid Badmintontältet (Marknadsvä-
gen). Vid Statoil bensinstation sviing höger och
följ Kemistvägen till Täby Park Hotel.

E4 - ftilj motorvägen norrut motArlanda/Sunds-
vall. Tag av avfart till E18 nomrt mot Norrtälje.
Se ftirdbeskivning El8.

M ed allmänna kommani kationer :
Ta tunnelbana eller buss till station Tekniska
högskolan. Dffifrån avgår Roslagsbanan mot
Taby regelbundet under hela dagen. Ta linjen mot

Österskär och kliv av på station "Galoppfiiltet".
Sedan går du Kemistvägen till hotellet (ca l0
min).

Från NorrtäljeAilaxholm :

El8 - {ölj motorvägen söderut mot Stockholm.
Tag av vid avfarten Täby Kyrkby/Viggbyholm. Se

färdbeskrivning E 18 ovan.
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