
Populär lnformation
från Jazzklubb Nordost

Välkommen till fantastiska höst-
månader och JANOs JULFEST !

Program oktob€r - december 1995

29/ 10 Rune Gustafsson, Kjell Öhman, *y*
Sture Åkerberg & Hayati Kaf6 tf

Jamsession med Huskompet *
Charlie Norman Trio *
Jerker Lindström Sextett

Tommy Löbel Swing Band *

Viktoria Tolstoy & Jan Lundgren Trio *

Lördag, kl 19.00 JULFEST * *
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Kiira Jazzvönner

Det åir brittsommar i skrivandets stund. Den börjar ju på Birgitta-dagen och det åir

den bästa tid jag vet. Då iir jag energisk, glad och vital. Det finns hur mycket som

helst att uppleva och varje dag måste fyllas. CARPE DIEM!

Jazzklubbens start för säsongen med Svante Thuresson var skön. Det iir så

fantastiskt med publiken hos oss som alltid vet att uppskatta artisterna. Även om
baren iir öppen och mat serveras sä kan artisterna känna att publiken åir med,
nägot som de uppskattar naturligtvis. Det m?irktes tydligt pä Gösta Rundqvist,
Petur "Island" Östlund och Sture Åkerberg niir de tillsammans med Svante gav

allt på premiiirkvällen. Vilken bra kombination av publik och artist!

Nu iir vi inne på andra halvan av hösten. Den blir inte siimre.

Avslutningen, efter Viktoria Tolstoy, blir som vanligt julfesten. Vi tycker nu att

eftersom vi har plats tillräckligt är det fritt fram att delta i festen även om man
inte iir medlem. Det kan Du väl hjälpa till att sprida. Det blir dans till storband
och specialmeny, allt för 200 kr.

Skulle Du vilja komma utan att supera går det bra. Baren iir öppen som vanligt.
Dock måste vi av alla ta betalt för musiken (50 kr, som alltså iir inbakat i
sup6priset).

Vi vill ha mycket folk och liv i luckan på Täby Park Hotel
den 9 december

'Titfgiana

Birgitta Wifran[er
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TABY JAZZ CAFE
Täby Park Hotel,

Söndagar

Rune Gustafsson g, Sture Åkerberg b, Kietl
öhman p, Hayati Kafd voc.

Vokalartister är en kungsådra i Jazzklubb
Nordosts programutbud. Den här gången

presenterar vi en manlig sådan: täbybon,

styrelseledamoten och europaartisten
Hayati Kaf6. Och med honom en gupp,

Hayati Kafö

som består av idel toppartister. Speciellt
glada iir vi att hälsa Rune Gustafsson
välkommen till oss, han har bara varit htir
en gång tidigare, då med Arne Domndrus

och Arne Wilhelmsson."Gustis" ilr som alla
vet en av de verkligt storajazzgitarristerna i
vår tid, med niirmare fyra decennier som

professionell artist bakom sig.

Kemistvägen 30, Täby
kl 18.30 - 2L.30

Vadkan man mera tilIägga, med en sådan

samling stjiirnor på programmet? Bara en

sak: Detta måste bli en kv?ill att minnas!

Rune Gustafsson
F oto : Christer Landergren

Tommy Larsson p, Jan Ottosson b, Ingemar
Björkman dr

Ett jam per säsong är den dos vi tillämpat
de senaste åren. Huskompet iir också väl
inarbetat och känt för att behiirska det
mesta från 30-talsswing till bebop. Vi
hoppas naturligtvis på att jammare och
publik ska strömma till i samma stora
skaror som hittills. Fri entr6, och plats för
glada överraskningar!

..,.S1tt,.,,,.,.tai*ö§§iön,.,,mäa 
HuSkömffit.i..i..i...,...i.i.i...,.,.,
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Charlie Norman p , Arne Wilhelmsson b, Ronnie

Gardiner dr.

Återigen frestas man säga: Vad finns att till-
lägga? Charlie Norman är ju en levande klas-
siker i svenskjazz, en av de första att införa en

modem uppfaturing på sitt instrument.
Dessutom den store representanten för boogie-
woogiestilen i Sverige. Och nyligen, vid swing-
festivalen i Umeå, visade han var han har en
god del av sina rötter, nämligen hos Thomas
"Fats" Waller.

Ett citat frän "Svensk
jazzhistoria 1936-39"
(Rikskonserter): 1936.

Under hösten inbjuder
Orkester Joumalen till
Sveriges första dans-

orkestertävling ... Åna
orkestrar anmiiler sig
till nomineringen i
Borliinge... Juryn,
som består av Thore
Ehrling, Zilas Görling
och Thore Jederby,

utser Rialto till bästa

orkester, medan
ledaren för Charles
Dansorkester, den 16-

ärige pianisten
Charles Norman, fär
pris som kvällens
bästa solist... det
noteras ett enastå-

ende publikrekord för
Parkhallen i Borlänge,
1.473 betalande!"

Redan två år senare
fanns Norman i

favoritröstning, endast slagen av Stig Holm.

Karl-Erik, Charles, senare Charlie Norman
föddes i Ludvika och kirjade spela dansmusik
som 15-åring. Efter orkestertävlingen i
Borliinge 1936 blev han professionell musiker.
Efter von Eichwalds orkester spelade han
hösten 1939 med Seymours orkester på Nalen
och började då också striva arangemang. Han
spelade in sin egen "Charle's Boogie" med
Seymour Österwa[ våren 1941. Han drabbades
av TBC och var under konvalecensen sysselsatt
med arrangering och jazzjoumalistik, b[ a ha de
han en radiospalt i OJ. Sedan följde folkparks-

tumdermed Alice Babs
och egen orkester 1943.

Under 50-ta1et blev han
en av landets ledande
jazz- ochunderhåll-
ningsartister, både som
pianist och sångare.
Minns nitex
Metronomeplattoma,
'Twentyfour Robben"
och "Anitra Dance
Boogie", för aubara
niimna ett par. Han har
skrivit memoarer också,
den bokenkom 1980

och heter "Musikant
medtrutetgehö1'.

Viilkomna allesammans
till en kvåillmed en av
svensk jazz' förgrunds-
gestalter!

Charlie Norman
Foto: Lasse Seger

Stockholm, som pianist i landets då ledande
jazzorkester. Håkan von Eichwalds, som
spelade pä Fenix-Kronprinsen. Det året

ordnades den första favoritomröstningen i
Sverige av tidningen Orkester Journalen.
Norman belade en hedrande sjätte plats; inte
illa för en färsk 18-åring. Lite senare, 1940,

finner vi herr Norman på andra plats i Estrads
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JAn få aD!
Ett av landcts störsa Jazz-sortimcnt.

Bädc nYt och bcgagnat

Du f är 70Vo rabatt på allt nYtt mot

uppvisandc av mcdlcmskort iJANO.
Har vi intc dct du sökcr, bcställ!

GRATIS K^TALOG

TULEGATATI TT, tt, rl sToo(llotll
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Magnus Broo tp, Per " Rttsktrösk"
Johansson as, Jerker Lindström ts,Tommy
Berndtsson p, Filip Augustsson b, Henrik
Wartel dr.

Jerker Lindström iir musikliirare i Täby, bor
här och är med i JANOs styrelse. Han iir
ocksä en av våra bästa unga jazzmusiker

och ledare för den hiir sextetten, som tur-
nerar genom Sverige i höst och gästar bl a
Nefertiti i Göteborg, Fredman i Malmö och
Plektrum i Lund. Tidigare resor har gått
norröver och bl a resulterat i en radioin-
spelning frän Scharinska i Umeå, som

sändes i början av sistlidna sommar.

Jerker Lindström Sextett har funnits i två
och ett halvt är. Repertoaren besär av

standards och en del eget material, mest
från kapellmästarens och trumpetaren
Magnus Broos krreativa pennor. Dessa två
stär också för huvuddelen av iuren. Stilen
iir inspirerad av 60+alets post-bop, d v s

rej:ilt tisig. Detta kontrasteras mot en mera
mjuk och romantisk, nordisk ton, speciellt
i Jerkers kompositioner.

Det hiir åir ett av de intressantaste unga
banden idag. 'Ett htirligt ös och publiken tir
med", sl«ev Västernorrlands Allehanda."
...rejält ös och saftigt samspel mellan
blåsarna. Alla sex är kunniga musiker och
en glädje att lyssna till", skrev Nya
Norrland.

Bör ej missas!

Tommy Löbel cl, KG Svensson p, Hans Ling
viblvoc, Olle Brostedt b, Fredrik Hellberg
dr.

En afton i swingmusikens tecken! Tommy
Löbel har Benny Goodman som husgud
och gruppens konserter rubriceras ofta
'Tribute to Benny Goodman". Gruppen har
ofta låtit höra sig på Gamla Eken i Scandic
Crown Hotel vid Slussen. Men nu iir det
dags för Täby Park Hotel, vibrafonisten och
sångaren Hans Lings hemmascen!
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"Vår musik iir melodiös, sofistikerad
och lättsam" säger Tommy Ltibel.
Förutom gamla l«aftladdade
Goodmannummer finns ocksä annat på

repertonren, t ex verk av Hoagy
Carmichael och Glenn Miller.

Bandet har turnerat i Spanien, Finland
och Danmark, medverkat vid Vatten-

festivalen, spelat på Mosebacke, Utö
Wiirdshu s och restauran g Kosterbaden.

Swing & Sweet, alltså, av ett rutinerat
och siikert band!

SWINGMUSIKER

sökes till ett band under bildande,
"Understundom Hot", som spelar

30- och 4}-talsjazz. Intresserade

musikanter uppmanas ringa Olle
Norman,08 - 673 31 30. Stående fr v Olle Brostedt, KG Sver*son,Tommy

Löbel. Kntistående fr v Hans Ling och Fredrik
Hellberg

1
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Yälkommen till Studieförbundet Vu.tenskolan och TrIII!

TMI - Tåby Musikinstitut för barn och ungdom'

Tttl hat cirklar i lazz, hårdrock, funk,
cynthpop, tuck, Ja::rock mm.
lnstnrmcnton lr Kryboard, Elgitarz,
Elber och Trsnunor.
Tltt h* Ivcn trrdltioncll undervisning
på pirno och ekustisk gitarr.

GIO
V

Studieförbundet Vurenskolan, Marknadsv Lgen 249, 183 34 Täby
Tel 08-758 50 50
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Kjellberg.

Repertoaren består annars till den helt
övervägande delen av klassiska
standardmelodier. "Ska vi inte vara glada
över att det finns någon som vill ftira
standardarvet vidare?" skrev Nerikes
Allehanda i en recension i våras. 'ätt
någon tar vid efter Sarah Vaughan, Ella
Fitzgerald och vår egen Monica
Zetterlund?"

Jo, forvisso!

Jan Lundgren p, Hans Backenroth b, Johan
Löfcrantz dr, Viktoria Tols toy voc.

Bland alla unga, begåvade jazzsångerskor

vi har i Sverige idag intar Viktoria Tolstoy
en stirställning. Det 2l-äÅga stjiirnskottet
har lanserats mycket hårt den senaste tiden,
utan att hon alls känns utsliten för det. Hon
håller; med en ensam pianist i en tom
swimmingpool (TV 2:s kulturmagasin
"Stockholm") eller inför jättepubliken på
Friidrotts-VM:s invigning i Göteborg. Eiler
med ett hårtsvängande storband, som
dynamiska Stockholm Jazz Orchestra.

Viktoria
Tolstoy

Viktoria Tolstoy har växt upp med musik
och tidigt haft förmånen att arbeta med
storheter som Arne Domnerus, Rune
Gustafsson, Vladimir Shafranov, George
Mraz och Tootie Heath. Hon har hunnit
med en CD också, den heter "Smile, Love
& Space", vilket iir namnet på en låt av
Erik Kjellberg, Viktorias pappa. "Jag rycker
titeln passar in på Viktoria", säger Erik
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Sekreterarens fun derin gar :

KOMPOSITÖNEN OCH COPYRIGHT

Vid konserten med Pia Jonsson - Uno

Pettersson Kvintett förekom en del l2irorika

kommentarer om standardlåtarna och deras

upphovsmän. "Easy Living" sl«evs t ex av

två herrar, Leo Robin och Ralph Rainger.

"Star Eyes" skrevs av Don Raye och Gene

de Paul. Men vem skrev orden och vem

skrev musiken?

Det förekom olika bud i frågan och er

tillgivne sekreterare lovade forska vidare.

Följakttigen tog jag luren och ringde vår

värderade affiirspartner STIM, Svenska

Tonsättares Internationella Musikbyrå. En

vänlig ung man tog sig an mina frågor och

knappade upp tillgängliga data på sin

bildskiirm. Även sådant ligger pä data

nuförtiden, borta iir de tunga plåt-lådorna

med låga, breda pappkort i stora hyllor.

Det visade sig, att herrar Robin och

Rainger står som både text- och musik-

skrivare. Likadant med Raye och de Paul.

Jag frågade också om låten "I'll Remember

April". Min sagesman knappade in även

den titeln och fick fram svaret: Don Raye,

Gene de Paul och Pat Johnston. Alla tre står

för både text och musik.

Längre kom vi inte med- det upphovs-

rättsilga källmaterialet. Återstår nu att ta

reda på vilka de hiir personerna var.

Födelsedatum, skolor, yrkeskarrizir....

Frågan dr kanske, om man lätt kan få fram

dom uppgifterna. Det blir nog att börja

intervjua äldre branschmänniskor och

försöka få tag på tidskrifter och eventuella

böcker om dåtida showbiz...

Förresten: Att någon står som upphovsman

till en viss melodi behöver, tråkigt nog, inte

alls betyda att vederbörande har skrivit vare

sig text eller musik till den låten. Ta en

gammal evergreen som "On The Sunny

Side Of The Street" "Musik: JimmY

McHugh" står det på dom noterna- Läten

sl«evs, enligt tillförlitliga vittnesmåI, av

Thomas 'Tats" Watler, som sälde den for
c:a 50 dollar, för att få snabba pengar till
en krogriikning... Eller låten'Toolin'
Myself', oförglömligt tolkad av bl a Billie
Holiday. "Words & Music bY Jack

Lawrence & Peter Tinturin", säger

notbladet. Snack! 'Tats" Waller igen!

Och så vidare.'?eterTinturin" kan jag

inte minnas att jag hört talas om i annat

sammanhang, men "Jimmy McHugh" har

satt sitt namn på flera viilkiinda låtar - som

han siikerligen inte alls har komponerat

utan ba.ra köPt in.

Och Charlie Parker, ett annat sorgligt

exempel. Han står visserligen som

kompositör till sina egna verk - men han

brydde sig aldrig om att skaffa nägon

copyright. Han skulle ha haft rika
efterlevande, om han gjort det...

BN
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Valb e r e dning s ko mmitt ö n

har såint oss följande maning:
För att vi tillsammans ska kunna hålla
igäng den ftir jazzen mycket viktiga verk-
samheten i vfu fcirening behövs hela tiden
ett tillskott av nya, friska krafter, som kan
bidra med goda id6er och arbetsinsatser av
olika slag. Vi i valberedningen ser oss just
nu om efter några intresserade personer,
spisare eller musikanter, som skulle kunna
tänka sig att prova på att arbeta i JANOs
styrelse. Var inte blyg, du behövs! Kontakta
någon av oss:

Leif Persson 08 - 511 72227 (b)

Berth Vinghammar 08 - 768 50 97 (a)

Bernt Olofsson 08 - 511 77r 62 (b)

llt? rik u e1 p4v11E rk D€r /
Komplettering:

20-mannabandet Stora Vilunda Bomulls-
plockare, fick en lite summarisk presen-
tation i föna numret. Här iir en mera de-
taljerad.

Ledare & rumpet: Bent Persson
Tp: Mats Ahlin, Fredrik Ohlsson, Anna-
Maria Törnestam, Susanne Gräslund (även
voc), Björn Larsson (även voc)
Tb: Kjell Bensing, Ame Bogegfud, Hans
"Miff ' Brandgård (även voc)
Sax: Håkan Kristensson, Christer Larsson,
Lars-Göran Olsson as/cl, Mikael Hedin,
cVss/as, Torbjörn Bergelin ts, Jan Boström
cVts, Per Ahlin bars.
Komp: Hans Hultman p, Jacob Ullberger
bjo/g, Mats Engström b/tu, Bertil Ekman dr
och konferencier.

{t

Jazzvönner, se hit!

Er tillgivne sekreterare fyller ffi är dengll2
detta är. Tro det eller ej! Det iA en lördag,
samma dag som JANOs julfest går av sta-
peln. Tanken är nu att anordna en liten för-
fest, en mottagning, som börjar kl 12.00 i
Täby Park Hotels Rotunda och som sedan
awecklas framåt femtiden, för att bereda
plats ät julfestdeltagarna.

Meningen ar, an ni betalar sjiilva ftir den
förtiiring ni beställer in. I geng?ild slipper ni
köpa presenter eller blommor. Ni får dess-
utom tillf:ille att lyssna till er sekreterares
spel på den kåira gamla kontrabasen, till-
sammans med inbjudna spelkompisar från
förr och inte minst nu.

Vad tycks? Ni kommer väl?
Hälsningar

BN

Rullband

Fyratimmarsband med fyrkanaliga live-
inspelningar av klassiska orkestrar och
artister, Ellington, Goodman, Artie Shaw,
Tommy Dorsey Armstrong, Ella
Fitzgerald, Billie Holiday etc från en
amerikansk privatsamlares dtidsbo.
Kontakta Stig Rydberg, Virebergsvägen
2, 17 I 40 Solna, tfn 08 - 83 26 25.

Tisdag den 3l okt iir det Jamsession med
Gösta Nilsson trio, på Restaurang Sandelius
Tyresö Centrum kl 19.30. \
Måndag den 13 nov spelar Kenneth
Arnströms Original New Orleans lazzBand
med sång av Sabina Håve, på Restaurang
Sandelius, Tyresö Centrum, kl 19.30.
Tisdag den 28 nov iir det jazzkvällpä
Forellen kl 19.00, Anders Linder och Lill
Lindfors, Cecilia Ray, Jazzklubbens All
Star -95 plats Forellscenen i Tyresö
Centnrm.
Arrangör: Tyresö Jazzklubb
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HUR TAR MAN SIG TILL TÄBY JAZZKAFE,

Om man fiirdas i motorfordon åir det E 18 f d E 3.

Om man kommer från Stockholm åker man via Roslagstull förbi Riksmusdet och Mörby

Cenrrum, följer E 18 och tar av vid den trafikplats, som ilr skyltad Vallentuna/Viggbyholm.

Följ Bergtorpsvägen över jiirnvägen och sväng vänster in på Marknadsvägen. Tag första gatan

till höger in på Kemistvägen.

Jazzkaföettigger i Täby Park Hotel. Man missar inte gäma byggnaden, för det stårTäby
Park Hotel med stora bokstäver uppe på fasaden som vetter ut mot ett parkeringsområde,

(med gratisparkering dygnet runt).

Åker man kommunalt kan man välja Roslagsbanan från Stockholm Ösra. Man åker mot

Åkersberga/Österskiir och stiger av vid hpl Galoppf?iltet.

Ett flertal busslinjer finns också, t ex 610 eller 695 från Danderyds sjukhus till hpl

Stockholmsvägen.

ARIANDA
262

NORRTÄUE

TABY PARK
EI8HOTEL 

^.o

\ *-q
rÄsv

CENTRUM

AVFART
Vollentuno

Viggb),holm
-C'oloppföher 

Hpl.

ll

EI

o
oIEE

rÄev
TRÄVARU AB

Familierörstagei
m6d personlig servico

Allt I byggnrdr.
materlal och lråvaror OPPETTI DER :

HAGBY GÅRD vardagar 7 - r 7. l0
18343 TABY Lördagar 9 - 11.00

51 02 03 50

STOCKHOLtvt
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Dags igen f,ör
JAf{Os fantastiska

Lördagen den 9 december
kl L9.00 i Täby Park Hotel
Kemistvägen 30, Täby

. Drink

. God mat

. Dans till Storbandsmusik

För allt detta betalar du
endast 200 hr per person.

7

Så hör anmiiler du dig och dina vönner:

* Använd bifogad postgiroblankett* FyIl i ditt och dina vänners namnx Fyll i beloppet för samtliga deltagare

Sista anmälningsdag ör den 30 november

Om du vill komma till jul-
festen utan att supera, gär
det bra. Du löser då biljett
vid entr6n, priset är 50 kr.
(Baren är öppen som vanligt)

'li§1

läIlommen till

JUL.FEST

Viilkommen !
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Raba tt, rabatt .........

En av fördelarna med att vara medlem i JANO
är givetvis rabatten på entr6avgiften till Täby

Iazzkaf€. Samt f<irstås att få PiJano hem i
brevlådan. Men som JANO-medlem får du

också rabatt niir du besöker andra SJR-

anslutna klubbar i Stockholms-området - det

finns ett tiotal sådana.

Medlemmar i dessa klubbar får naturligtvis
också rabatt hos oss.

Aktuella grannföreningar:

Jazzklubb Fasching, Kungsgatan 63

Jazzklubb Syd, Rågsved, tel 65419 94,
Barbro Nylander

Jazz i österåker, tel 540 620 36 (h)

540 635 83 (b) Lars Åkesson

Sundbybergs Folkets Hus, tel29 27 13,
Lennart Enwall

Haninge Jazzkafö, Nya Folkets Hus, Handen-

Terminalen 5, tel 501 240 01, Håkan Skytt

Tyresö Jazz & Blues, tell12 61 68, Sune

Linder

Spånga Folkan, tel28 28 20, Kjell Fernsröm

Solna,tel2T 67 02, Barbro Mattsson

Hallä alla JÄNO-medlemmar!
D4 /drr lO % a4lafr td rota, ul. ttlrl&ih xl

15 % aalae rä'a ot& lffa (@t4rutd c|lot ltfuädl? ctttt4ta//.?,

A$4ht*r h* ?4 tn elt.r/a4 .r&et ad^a
r 7@ * 1dlf€fib

ARxADEN rÄav c

JANOs postgironummer L9 25 83 ' 3

Tiiby Jq,zz Cafd
Sörudagar kl 78.30 - 27.30

Tiiby Park Hotel
08 - 732 80 60
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FIUSIK
0&75899t I

Ordförande: Birgitta Wikander
Palissadgränd 60
183 46 Täby

Vice ordf: Lars Iinegren
Kevingeringen 69
18233 Danderyd

Kassör: Margit Annerstedt
Tf red. Täbyvägen258

183 44 Täby

Sekreterare: Bo Nerelius
Teknikvägen 17

186 32 Vallentuna

Övr ledam: Nils Andersson
Hayati Kaf6
I-ena Larsson

Suppleanter: Hans Ling
Jerker Lindsröm
Gisela Thysell

768 s7 64 (b)

7ss 7098 (b)

u0-764 47 46

510 s03 20 (b)

635 4330 (a)

635 4699 (fx)

51r706 69

5rr 748 98


