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Populär Information frfu ffi l\hrdost
I{ummer 3. Ärg.ång 3. Mars 19BI

Det drar thop aigl
BilJ etter tiLl förköpsförsäIJnlng
fLans att avhåinta I kassan på Täby
[azzkaf€ från och ned dlen 8/5.

Vi'hacle första arbetsnötet 1 Vl§gbysalen
d.en 113. Inte särskilt måaga lntresse-
rade haile infuanlt slg. Det var Ju
sportlovsveoka, fhor Moddn på TY ....r

}TTTAREET§UUG
SöilDAq trybrt'täoal
Men söndagen den 15/3 *etfss YL
1 Tlggbysalen kL 15.00. Redan lnnan
dess bör nt höra ar er aed synpunkter
på när nl vlLl- koun'a och göra 1Jutl-
prov t Tibble lleater Iörctag d,ea 21/5.
Yl nåete göra ett scheua för dlet.

Försök också att ploeka fram far'eka
inspelningar ay er gruBp. Konferen-
clererna vll-I ha lJudprov i god tltll
så de vet varl det är de ska prata
om. Nl kan l.iirrna kasettar tll-} ose
e1Ier skloka den dJ.rEkt tlIl- Iagpr
konferencler. De Åtta första banörn
komnar att presentsrae av L,ara Reabcrg .
Adraesr Ylkebergs §ätorl, 151 90 §Udcr*
tälJa. övr1ga gruppor tar a11tsä Boegc
Scharman hand om. Ailress: YngLLngag. 25t
11, 47 §tockhoLm.

Vi nåste faktiskt uniierstrykal att
de grupper som latc kan få tvig en
repreaentant 1111 Ttggbysalen clen
15/, - cle gmpperaa kornmer vl att
bLl ]-lte nul-na på.

*r *1*

Tlbble Teater (tauv c\ 22/r.L--4---LE-

Programmet bltr fölJancle I

1r.OO Heureka

1r,r0 Grlbbans Hot Five
14.00 Conventlon

14.r0 Ehr la-bas Jazz Bantl

15.O0 Srown l(orean §hoes

15.30 Lasse Törnqvist Jaaz [wlgs
16.00 Crlss Crogs

16.r0 JA![0rg Frestclse
17.00 Jazz Frlende
17.rO Ib Chrlstensen Duo

18.00 Erling Rlbblnge Täbykvartett
'18.,0 öronapoteket
19.00 Goose Bobs

19.50 Fuktlg Fluga
20.OO Odlander-Ili1lCn Duo

2O.1O Jazz Me BIås

$onfargpclprarr Lars Rasbergl Bo §ohern'n
§tödJandc orgaataattonarr
ABtrr NV, Yuxanskolun, Rlkskonsortor.

Propagandaapclnlngar bIlr drt t
Iäby 0 freclag 2A/7 Xt 17,15ft Lördas 21/5 kI 12.00
Mörby 0 tr kL 11.rO
Åkersberga n kl 11.00

Irörtleg d,en 21/5 är tlGt lJudre1a. 1 tlbbls
teater för santLtga gmpporl uton
Heureka, eon LJutlrepar dlcn 2Z/l yt
12"00,
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ÅDRIESI:
dWr6 §urrasrtl dälrtrhtlre

ier öwErnl«'.

Vr'efe tärtiryrr I

ocir jaaztraditiouernn.
i{&kan Leand.er bcl., Johan von Essen p.
Jerker Dalund.e b.; Göran llillborg d.r,,

, Örjan Benzinger g,,
Martin Flod.in p€Ior

Jå![ff§f I T|IBTE !*r"'r trq§F rk??§'e*{:

rrh.ffi,mluo
Robert Melmberg har varit med. Iånge. Han har spelat med bl.a. 'jlomtl|y

Koverhult och Red. Mitohelt ( i oa. 2 ärs tia) " IIan är nrlilera verksam
som musiköärare.

Jofiåil Åt§!n0§ KrrEIuIr
&r otroligt fin uodern krrartet't sor.återkonmer ned. sarnma sättning
.eom vid. sitt senaste f,rantriäd.aad.e ( nov. -19)a Joban Aleniue ts & set
Stefan BLonkrist p, Hans l,argso3 b, Kenneth Jacobsson d.r.

Vu EH'fJt'BlU§ JA}L BA}IP
I - | Vårt mesta d.ixiegäng, med änd.a sed.an Jano tog sina första stapplande

Bteg. Nu är d.om här igen och son vanligt spelar Bengt Janqson co.;
Cart §berä tb., §ören Rasmusgen o1., 3ertil Lundguist, bjo., Ingvar
Lrund.fe1dt, b., Ivar l{ennborg, d.rr

6OOSE BOBTT
tillhör ocksä - irots sin ungiÖom - Jano-veteranerna. 4 välsjungand-e
tjejer med komp som b1a'a setts ooh hörts i ['V på sistotre'

Såttningenl §ra Bäokström, EVa Nilsoon, Ilolens Ugge.Lberg, Lisa llrand.tr vocl
Gbrister Su}l-Simo[§oIt p, Lrare Karlgand. b., Hans ftolin dr.



Månd.a6en den 23 februari föd.d.es något så unikt som en r5r kabaret-
restaurant i §tookholm. Iet är Stockhohns }fulturförening som i
samarbet,e med Restaurant Pelikan på söder startat trKulturkrogrr
på Pelikans bakfiekal d.en hårliga gamla Port" Arthur.
Red.an för flera veckor sed.an had.e vi i Jano tagit en kontakt
och föreslagit att vi fick ta hand. om jazzinsla6:en i programmet,
§Iäd.jancl.e nog fick vi ja d.irekt, och ett hårligt samarbete har
redan inletts, &ed.an d.en 24 febnrari representeraåes vi av Jano-
gruppen Craz4, Xhythn sorn gjord-e stormand.e §ucce, I,1ånd.a6en d.en

2 mars va,r d.et Ol}e Törnqvists tur med. Croole Ja,zz Tan& och onsda6
d.en { rni}tss nåd;ra and.ra av v&ra favoritor: Pan Tbio.
Så fr&n ooh med. d.en 15 mars och frqmöver kommer ni att bl.and.
poetor, skåd.espelare, vissångare och and.ra svenska berömd.hoter
kunrra iyssna till Jano-orkestrar varje vecka d.är, minst två och
iblanrl. I gångor i vockan.
Det år månd.a6ar, onsd.a6ar och fred.ggål1. som det är kabaret d.är'
Progrumrne t annonseras inte ut i tid.ningar, men kan för d.et mesta
iröras i §venema.ngstipset i Rad.io Stockholm eller läsas i Dl{ På Stan
}örd.agar. Ie flesta vard.a6ar hoppas vi också att progranmet står
nå Namn ocir Nvtt-sid-an i IN. Du kan dessutom alltid. ringa hem till
ior, Ån"rg och få veta vad. som är på gångr han kommer att ha ett
komplett program hemma (tef O70z/tzz1[),
Vi rekommend.erar varrnt ett besök på d.en fina kroS:en som har
gorl mat till vettiga prÖser, fu1lständ.iga rättigheter och en
härlig stämning.
Åd.ressen är Slekiqgegatan {0, at1d.e1es vi hörnet Gtitgatan,
lträrmu.ste T-bana är l'ledborgarplatsen och §kanstu1l'
Månd.ag, onsd"a6, fred.a.g var d.eti Oå dit;

Cocos-reArEG'{
pgg'5errT6(AR: Inom kort komrner Cocosteatern att ha

premiiir på sin 4ya pjäs
I' KVÅNTIIIGIftT SOM SPRINGDIIS''
Den hand-lar om vår moral och våra
attitydor runt alkoholen.
Premiärdatum lir satt till den 1l mars
och sed.an spelas pjäsen varje kvä1l
tro.n. d.en 20 marsr på Ti'bble Teater.

Biljetterna kostar 2O:- och kan köpas
från den 16 mars kl. 1J.00 samt fr&n
klockan 12 förestäIlningsd.esarna, just
på Tibble Teater.
fblefonbestäl1nir:g kan ske .nå tel'
758 84 30 på ovain angivna tr.cler'
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DÅ6§ I6EN FOR JAZZCAFE-.

},lED PAil§ I EKEBYGAnDEN
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Ånsliöte HED JAlt sgsuöil r
Jazzklubb }Iord.ost håIler årsmöte i Viggbysalen
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Sedvanliga årsmötesförhanålingar, Kaffe m.m, ser\re?åsr
Efter årsmötet utbryter Jam Ssssion.
Vi hoppas att flertalet av vår c:a 360 med.lemmar kan infinna sig till
mötet. Yi hopptts också att flortalet av mötesd.elta€.alna aktivt medverkar
i jarumeti
YäI mötL aen 29f3

§ t5rrelsen,

Qfi,XH'TTAIOi
ffi

BL0filtM&N$ DlXlEtåtrID SAND
Premiär för en rqr Jano-orkester med. i huvud.sak ftiby- och Vallentuna_bor.
I"Iåir är sättnii€en: Ol"le Carlsdn trp, Hans Pettersson tbe Lars Dahl6n cl,
Jind.ers llirsdn ss, Lars ftrorell p, sven Eric Blom bjo, sven Leand.er b och
Jan Åberg: d.r.

OLD TIåiER§
spelar också glad dixieland, men mera i engelsk S0-tals-sti1.Lätt, svängig tradjazzt rolig att dansa tirl. Här är sättningenr
Åke Stark co, Hasse pettersson tb, Kay Welander c1,Malte söderkvist g, Bo Gårdstad b, uålan Lexing dr Birgitta Mattlnsson voc

Kom till caf6eti Adressen är alltså Ekebygård.en, Tekni.kvägen (i tr,telyskolan)i Yalrentuna. Suss 501 stannar vid. porten- (narrprats Norr[årrl.en), t
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ANNONSER:
SasföTstärkprq - rnikrofon och - förförstärkare.

ll
I'örstårkarel }olytone ldiniBrute I; 1 x 12 , 60 'tf,

I,likro$on: Sarcus Berry kon Laiii;ai.lcrofon för bas
Förförstiirkiurei Barcus Berry för bas,
Per Sroman ieI. 716 Bl 72

lll piirno t
önniras köpa. Christer 3ul1-Sinronsen tel.: 758 25 6g

i,r]-X0X.

tr'runt 12 lcarral*stereo inbyggd. i flight-oase. Du.bbla monitorsystemn studio-
kvalitet. §ypris över IO.00O:- Kostar 4.500:-, Ring Jiri tel, ?55 Ba q?
(icvattstia).

fturuustx
Adress: Koltrastvägen 1
Norskogen - Näsby Park
(mitt emot Texaco)

Instrumentrtillbehör, noter.
Nytt och begagnat.
Rabatt för medlemmar.
öppet: måndag - fredag 15,00 18.00

VäIkommeni Kenneth Staag
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PI.JANO
Organ för Jazzklubb Nordost (JANO)

Red. och lay-out: ,Jan åberg
Red.sekr, : UI1a-Brltt Cumlln
AdreEs: PI-JÄNO
crlo Åberg
Vlklngavägen 53
].83 43 TABY

TeI. A762/L2267 (hem)
08/ 44 93 40 (arb)
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