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fulnr (irlul, ellerhur?

f /^Uär kultur egentligen? Det är verkligen

/ iot" så lätt att definiera. Men eftersom JANO

fär ett litet årligt (kultur-) bidrag från Statens Kul-
turråd så måste j azzmusik vara kultur ! Räcker be-

viset?

Är då alla somundermanga arideelltjobbat

med JANOs verksamhet kulturarbetare? Nej

verkligen inte, tvärtom! En kulturarbetare (SAOL)

är enbenämning som används for att likstiilla

utövare inom kulturområdet med andra forvärvsar-

betare. Ordet kulturknutte (vardagligt) finns också,

men någon definition har inte hittats. Kultur-

konsument (laruigtord!) finns inte i ordlistanmen

används ibland i politiken och på mediernas

kultursidor.
Jazzdäreär ett ord som hörs ibland, kanske

inte heltpositivt, och som inte heller finns. Däremot

är j azztntr esserad och j az zv dn ot d som Svenska

Akademien godkiint. Prfi !

Troligtvis finns alla ovannämnda kategorier

representerade på Täby Jazz Caföbland publiken.

Sedan kan man naturligtvis dela in alla dessa i
grupper som gillar en viss jazzmusikstil. Hur sätter

man då ihop ett musikutbud som alla tycker om?

På enmånad går detväl inte menunder ett år finns

alltid något som uppskattas av tillräckligt manga'

Nästa år fuller JANO 25 åtr.Det är ett bra

bevis på au de arbetande styrelserna och publiken

under dessa år har haft bra kontakt vad gällt val av

musik. Ros och ris har varit lika nödvdndiga for att

resultatet ska bli bra. Fortsätt att ha forslag och

synpunkter! Kulturkonsumtion (ordet finns inte!) iir
ju forffarande frivillig. Dessutom betalar ni for er,

dels ur egen ficka, dels genom lite skattepengar!

Tackkärapublik for gott samarbete under

de gångna aren. Vi kör väl 25 är trll med vårt
kulturarbete, eller hur?

Jazzigahälsningar från er ordftirande

Stig Lindön
Tf "kulturknutte"

Avgifterna hösten 2003
Medlemsavgift/halvår 1501«

Abonnemangsavgift/halvår 350 l«
Medlemsentr6lkonsert 60 kr
Entr6 foricke medlem 100-120 kr

(Ingdomar under 20 år
gratis entrö!

JANO önskar attmänga löser abonne-

mang av två skäl:

+ Att få en stampublik
* Att tidigt fä in pengar till kassan

om man tänker gäpäfzra konserter så

lönar sig abonnemang, och när man

ändå har betalt så kan man ju titta in
utan extra kostnad och kanske hitta
någon musik som man tidigare inte
kåinttill.

Entr6avgift en lor medlemmar

höjs aldrig oavsett evenemangets

kvalite, vilket diiremot kan ske med

entr6n for icke medlemmar. Medlemmar
fär klubbtidningen PiJano samt övrig
information hemsänd.

Alla JANOs inkomster går till
musikergager, tidningen, adminisha-
tion, pianostämningar samt en liten del

till öwiga kostnader. Inga arvoden

utgår till klubbens funktionåirer, och

Täby Park Hotel står for lokalen.
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TABY JAZZCAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Söndagar kl 18.30

2 november

Jamsession

f-Arriu*met stundar och alla är lika väl-

I lilo*"a, med ellerutan instrument och/
eller sångröst. Huskompet, som har hållit stiill-
ningarna i tretton år nu, star redo att leverera rätt

bakgrund for exponenterav de mest skilda stilar.

Fri entrö.

Från veinster
Ingemar,

Jan och
Tommy.

Vårminne
et har gått en hel lång skön sommar sedan

den 9 mars, då vårens jamsession med Hus-
kompet utbröt. 1 8 j ammare infann sig den gången,

niimligen på trumpet Nils Andersson, trumpet/tenor/

bas-sax och sang Martin Frykholm, klarinett och

baryton Kay Welander, altsax och trummor Willem
Bleeker, flöjt och trombon Bengt Lindblad tenor

Anders Lind och Hans Ling, baryton Horst Hart,
piano Sven Steneby ochBo Söderman, bas Bo

Nerelius, trummor Ame ElsÖn, Mårten Nilsson,

Anders Nyberg och BerthVinghammar, sång Gunnar

Bergfalk och Lisbet Bäse. Missa inte höstjammet -
Den 2 november jammar vi loss igen!
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Huskompet består av Tbmmy %
Larsson p, Jan Ottosson b, dffiM q
lngemar utu'*'n "'.u ,*. m%* 
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Foto: Åke Arell



9 november

Fyris Jazz Band

QrurUppsala kommer det här

| ' fortralfiiga bandet. som sPelar

mainstream-dixie med inspiration från de

grupper som Eddie Condon hade i
Chicago på 1920-ta1et (med bl.a Jimmy

McPartland och Bud Freeman) och från

1928 i NewYork, där han så småningom

öppnade en egen klubb och organise-

rade olorglömli ga konserter.

Condon använde trumslagare

som Dave Tough, Gene KruPa och

George Wettling, hans stil karaktäriseras

av en drivande, tät swing - han var en

av dem som skapade den grogrund som

gav oss Benny Goodman och stor-

bandsswingen. Faktum år attFyris Jazz

Band mycket väl lever upp till sina höga

ideal. Bandet har funnits sedan 1986 och

spelat flitigt på klubbar, fester, danser,

ångbåtar och tradjazzfestivaler, inklusive

dem i Breda, Holland och St RaPhaöl,

Frankrike. Reperloaren är den forvän-

tade, med ett och annat egenkomPo-

nerat nummer - man har ju Jan Strinn-

holm, som även är flink med Pennan.
Vi tror bestämt att F Yr is J azz

Band kommer att f,Ylla säsongens

tr adj azzkv ot me d den äran !

Peo Österholm cor, Jan

Löfgren tb, Åke Johansson cl,

Jan Strinnholm p, Erik Oiala b,

Richard Johnsson dr

I ns p i r er ad mains tr e ant - d ixi eland

- Fvris Jazz Band lever upp till höga ideal'

\,1/1^/1rv.Jano.nu
Vi satsar på musik och

LT urdu forlagt ditt exemplar av PiJano?

I I Eller vill dulkolla progrämmet när du ändå

är ute och surfar?

JANOs hemsida ger fyllig information utan

att vara överlastad. Du hittar forst och främst alla

fakta om Jazzklubb Nordost och programmet.

Där finns också bilder från olika evenemang som

kan inspirera till ett "provbesök '. Färdvägen

beskrivs med karla.

Yia wwwi ano.nukan du också kontakta

JANO. Sajten uppdateras fortiöpande' Tipsa dina

vänner omwwwiano.nut

medt@tkolan
Stockholmsregionen, Täbykontoret

Box 3 1 03, 1 83 03 Täby

Telefon 08-54 4 434 60,Fax08-54443410
E-post: sodra.roslagen@medborgarskolan.se

kultur. Välkommen!
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16 november

lntroducing Kar,l Olandersson
Förband: Staffan Hallgren-Jonny Johansson Duo

nge trumpetaren och sångaren

Karl Olandersson ftiddes in i
musiken. Hans far spelade trumpet och
ldrde honom de florsta grunderna. Vid
nio års ålder kom han med i ortens
(Hedemora) blåsorkester och storband.

Sedan fick han kontakt med
Magnus Lindgren i Västerås och blev
med i dennes orkester "Sunside", ett
halvstort band med tre brass och två
saxar. Genom tävlingen Musik direkt fick
man möjlighet att spela på j azzfestivali
Västerås. Karl hade nu uppnått den
aktningsvärda åldem 14 och var mogen

for bandet "Dixieland Kids", en mycket
populär kombination, som spelade på

festivaler och TV-kaf6er och tumerade
till Belgien och Danmark.

Samtidigt med dessa aktiviteter
hann l,nglingen ta studenten (treårigt
naturvetenskapligt program) och nästa

steg blev fzra år på KMH, med lärare

som Ulf Adåker, Peter Asplund och
Alvaro Is-Rojas. Han blev snabbt
etablerad och spelade med Ronnie

Gardiners Tivoliorkesteq Ra diojazz-
gruppen, Stockholm Ja zz Or chestr a,

Latin Lover, Claes Crona och Lennart
Åberg. Han hade också en egen kvintett
med bl.a Klas Toresson.

Om kvintetten skrev Gunnar
Lind6n efter ett framträdande i Örebro:
"När de spelat några nummer och den

första förvåningen lagt sig --- låter man
sig överväldigad sköljas med i denna
ström av spelglädje och solistiska
finesser --- Olandersson sticker inte
under stol med att hans hiältar heter
Clifford Brown och Nat Adderley. Och
till sist: Olandersson avslöjar också att
han är en sångare med mycket feeling
och swing i rösten."

Förra sommaren var det så dags

för Karl Olanderssons forsta egna skiva.
Den heter "lntroducing". precis som

kvällens konsert, och sättningen är
densamma.

"Okonstlat lågmält" skrev Sven
Boija i OJ. "Han forsöker aldrig göra
något utstuderat originellt av melodier-
na --- I sin lågmälda stil blir Karl Olan-
dersson desto mer effektfull när han
släpper loss hela kraften i sin trumpet.
Det här är en skivdebut som lovar
mera".

För att ytterligare toppa en underbar
Ä-vtill har vi kallat in kammarjazzens
okrönta kungar, Staffan Hallgren (till
högery) och Jonny Johansson. De kom-
mer attförgylla denförsta timmen med
dynamisk, laddad småbandsswing på
högsta nivå. Say no more!
Foto: Stefon Kdllstigen

Karl Olanders s on tp/voc,
Peter Nordahl p, Patrik
Boman b, Ronnie Gardiner dr.

Staffan Hallgren /1, Jonny
Johansson g.

Karl Olandersson -
fi;dd till musiker.

Foto: Myrra Malmberg

För oss, som minns Chet Bakers
två besök i Täby på I 980-ta1et, kan
kanske en musiker som Karl Olanders-
son kännas extra välkommen. Källfrisk
iazz i hurudfåranl
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23 november Bosse Broberg tp, Stefan

Isaksson ts, Berndt
Egerbladh p, Per Nilsson b,

Uffe Flink dr/voc, Ann
Kristin Hedmark voc.med Bosse Broberg, Stefan, l§aksson

& Berndt Egerbladh Trio

nn Kristin Hedmark har mer än 40

år som sångerska bakom sig.

Ann Kri,stin Hedmark

Hon började hemma i Skellefteå med

Yngve Forssells orkester, kom till
Stockholm, sjöng visor blues och soul,
jobbade med Cornelis Vreeswijk, sjöng

med Sandviken Big Band, giorde

Kristina Lugn-texter. Hon hade en

minnesvärd period då hon utforskade

afrikanskmusik.

"Hon lcigger sån kraft i rösten att den

tar mig i nackskinnet..."

Jazzenhar fsnnits med hela

tiden. Men, som hon själv säger, det är

nu på de senaste åren som hon har tagit

itumed jazzgenren på allvar och börjat

ftirdjupa sig. Vilket betyder nyansering,

gestaltning och fokusering På det

väsentliga. Hon har haft stor hjälp av

Bemdt Egerbladh, som även han har

koncentrerat sig helt pä jazzenoch

arbetet med den egna trion.

Arbetet har gett resultat. I fiol
gjorde Anki oqh Berndt en skiva
tillsammans, It happened to me, som
inte bara hälsades med djup tillfredsstäl-
lelse avjazzkritikernautan även fick den

gamle bitvargen Ingmar Glanzelius att bli
lyrisk. "Hon lägger sån kraft i rösten att

den tar mig i nackskinnet --- i nästa

stund lägger hon rösten i mitt knä så det

känns som godis --- hon har fem fria
musiker med sig, så de gör en egen

version av allt ---. Bestämt kan man

kalla Ann Kristin Hedmark enjazzsäng'
erska, vilket är en oerhörd komplimang
och betyder bland annat att hon dr friare
och djärvare och mer äventyrlig än de

flesta tusen andra såmgerskor som

regnar över Sverige."
Nu i somras kom så en bekräf-

telse av finaste slag. Ann Kristin
Hedmark belönades med årets Jan

Johansson-stipendium, enligt juryns

motivering ftir att hon "är en norrländsk
huldra med ena benet i den afro-
amerikanska j azztr aditionen och det

andra lika självklart i den nordiska
folkmusikens genuina vemod, helt i Jan

Johanssons anda".
Vi färnumöta samma stjärn-

konstellation som på skivan och det 1är

betyda ungefår samma repertoar. Många
av de lödigaste standardlålama, varav
några med svenska texter av Olle
Adolphson, Tage Danielsson och

Corrrelis Vreeswij k. och jazznummer som

Horace Silvers "Doodlin" och Miles
Davis-hitten "Walking" (komponerad av

Richard Carpenter). Kvintetten gör ett

forsta set instrumentalt, andra set

kommerkvintetten och Ann Kristin
Hedmark.

Det hcir måste du ha vrildigt
starka sldlför att missa!

Berndt Egerbladh,
nu på skiva med Anki.

Blue Diesel Jazz
Länsmusikens bidrag till vår musikform fortsätter i Orkester-

salen, Dieselverkstaden i Sickla, fredagar kl 1 9.00.

1 4/1 1 Solid J azz Quartet med trombonisterna Magnus

Svedberg, Åke Lännerholm ochAnders Wiborg'

l2ll2 Oddjob, dvs Per "Ruskträsk" Johansson, Goran

Kajfes, Daniel Karlsson, Peter Forss och Janne Robertsson.

6

Norrtelje Jazzklubb
30 oktober Restaurang Sjötullen
Jazzin Jacks, Helsingborg. Ett helt nytt band i en ny restau-

rang, med gott om plats.

L3 november Restaurang Sjötullen
Sångerskan Git Sköld med Dick Nilsson Jazz group.
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30 november

N i§sd,,Sandstiöms' Sextett

f ,/, u"rrutar höstsäsongen med en

/ ursveriges betydande jazzprof iler.

känd över världen och legend i sin

livstid: Nisse Sandström, musiker (och

bildkonstnär) från Katrineholm, verksam

sedan 1960ta1et.
Förutom atthan spelat med en

mycket stor del av jazzens mest bety-
dande musiker har han påverkat många,

inte minst genom sin verksamhet som

lärare, Kvällens trumpetare t.ex var en

gång elev till Nisse Sandström - nu
undervisar han själv på KMH och Södra

Latn.
Som framgår av orkestersätt-
ningen är det en ytterst kompe-

tent grupp som omger Nisse. Idel
välkända namn, med ett undantag:
pianisten Petter Carlson. Han är ny ftir
oss. Kommer från Västervik, har gått på

KMH och University of Miami. Har
spelat med bl.a Red Rodney. Han var
med i den grupp som kompade Nisse i
SVTs senaste dokumentär om Nisse, där

vi fick se honom i hans sörmländska
hemmiljö. Vi ser fram mot hans Itirsta
framträdande p ä T äby J azzkaf ö !

När Nisse Sandström spelar

sextettmusik vet vi att han utgår från
den musik som kunde höras på skivor
från Blue Note och Prestige på 1950-

och 60-ta1en. Kompositioner av Horace

Silver, Jimmy Heath, Benny Golson, Art
Blakey blir det forstås, och därtill verk i
saillma andaav Nisse själv och öwiga
medlemmar i sextetten. Och blues och

evergreens. Tidlös musik, som aldrig
dör!

Nisse Sandström, en legend i sin livstid.
Foto Gunnar Holmberg.

Stefan Gustafson tp, Anders
Norell tb, Nisse Sandström ts,

Petter Carlson p, Filip Augusts-
son b,

Erik Frank,
svensk dragsp elsjazz' Grand Old Man,
bor numera på Väsbygården, ett vackert
beläget äldreboende i Vallentuna. Han
trivs utmärkt, ses ofta ute på byn och
han övar varje dag. Ibland är han också

ute och spelar i olika sammanhang. Erik
Frank är en klassiker. Lyssna på honom,

han finns på cd!
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Jazzklubb Syd
har storfrämmande. Jan Lundgren
kommer tisdag den 25 november, med
Olle Steinholzpäbas och Anders
Nyberg trummor. Plats som vanligtVår
Teater, Farsta C, tid kl. 19.30. Biljetter ä

120:- (50:- for ungdom och stud) fås i
Farstabiblioteket eller konsertdagen vid
entr6n.

Gilbert Matthews dr

OrksterJoumalen
rir'vdrldens' åldsta.' cinnu :utkom'

mande,jazzS;f,nxiv1gt,: :{g d":r9:1)

rkesterJournalen täcker

allt sorn händer i j;;azzliv et.
Tidnin§en har er.r ' forträfl ig recen

sionsavdelningd§h erJi,wz-

litteratrr. Gör även bra intervjuer r

och ger,intres:saqta histofiSkal ,' i 
,

återblickar. l0nummef/fu,',,,, :',

Som medlem i en SJR.anslrtön.,'
forening ft ex JANO) ffirldu 50:,,'

kronors iabatt påpre4umer"{r, I '',.

tionsavgiften: Du,betalar 3Q§ fu{.

helåi (ord pris 395 kr), ,Sffi in ,,

,penganrapäp945 23 30-4. I

0mduprenumererarf re I ',

iloYemtler får du det välmata-
de de0emberrumret på köpet!

Christer Krokstedt,
som är rektor för Täby Kultur & Musik-
skola, har tänktpä alla er som brukar
vara i Täby C och handla på lördags-

eft ermiddagar. Under namnet Christers

Jazzkafö ordnar han konserter mellan kl.
15.00 och 16.30 i Hörsalen, Hul'ud-
biblioteket. Titta in under eller efter

shoppingrundan och lyssna. Elever i
musikskolan går in gratis, ni andra
betalar 50 kr. ,Sd hcir ser programmet ut:

8november
Stig Söderqvist Jazz Experience
6 december
Christer Krokstedt med gäster
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JANOs styrelse
Ord-
forande

Vice ord-
forande

Kassör/
Redaktör

Sel<r./

orkester-
bokare

öwiga
ledamöter

Supple-
anter

StigLind6n
Ävavägen 11

187 32Tby
TeUfax08-75891 36

e-post: stig.linden@telia.com

PerKjellberg
Violvägen6
186 34Vallentuna
Tel:08-51172867
e-post: per.kj ellberg@kb. se

Margit Annerstedt
Täbyvägen 258
187 50 Täby
Tel: 08 - 5 10 503 20

e-post: margit.annerstedt@swipnet.se

BoNerelius
Teknikvägen 17

186 32Vallenhura
TeVfax03-511 70669

Hans Ling
Nils Andersson
BirgitLitzell

Hayati Kaf6
Åke Arell
MatsBlomberg
Inger Lind6n
Ann-Christine Larsson

Så här hittar du oss
Från Stockholm city (17lar).
Med bil : Följ s§ltar mot motorväg E 1 8 till Norrtiilj e

eller E 4 nomrt mot Arlanda/Sundsvall.

E 1 8 - folj motorvägen nomrt mot Norrlälj e . Tä av

vid avfarten Täby kyrkbyf/iggbyhohn. Sväng vänster

och fortsätt över jämvägen, drårefter forsta vänster

igen vid Badmintontältet (Marknadsvägen). Vid
Statoil bensinstation svdng höger och folj Kemist-

vägen till Täby Park Hotel.

E4 - folj motorvägen nomrt mot Arlanda/Sundsvall.

Tag av avfarttillEl8 nomrtmotNorrtälje. Se f;ird-

beskrirmingEl8.

M ed allmänna kommunikationer : Ta tunnelbana

eller buss till station Tekniska högskolan. Därifran

avgår Roslagsbanan mot Täby regelbundet under

hela dagen. Tä linjenmot Osterskär ochkliv avpå

station "Galoppfältet". Sedan foljer du Kemistvägen

till slutet diir hotellet iir beläget (ca 1 0 minuters

promenad).

VAIJ.€N?L,N^

TÄBY PAR.K HOTEL

sTocru{olrÅ

JANOs adress är Täbyvägen 258,

187 50 Täby. Telefon 08 - 510 503 20

Postgiro: 19 25 83 - 3

Hemsida: wwwjano.nu

JANOs medlems- och entr6avgifter
star på sida 2,nederst. En av ftirdelama

med att vara medlem i JANO åir givetvis

rabatten på enfi6avgiften till Täby Jazzkaf|.

Samt ftirstås attfa PiJan o hem i brevlådan.

Som JANO-medlem fär du också

rabatt niir du besöker andra SJR-anslutna

klubbar i Stockholmsområdet- det finns ett

tiotal.
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