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Sonmrarlväll i Stockholm, Skeppsholmsfestival, semestern har just börjat.
Picknick-korgen är packad, hirälIssolen värmer så skönt och ur Scott
Hamiltons sa* strömar vidtlrderligt härIiga toner. Visst är jazz härligtl

Några da-r senare är vi åter där, lyssnar på vår Ella soin sjunger de

låtar vi vil1 hon skal1 sjunga: f Love for sale', tYou-re the sr"rnshine

of my life', 'Body and soulr och sist men inte minst rlady be good.r.

Vi är hänförda, vi jublar. Visst är jazz ...:

B1å hinunel, Kanholmsfjärden ligger blank som en spegel. Solen glittrar,
ner mot Nämndö syns vita segel. Vi har inte mycket vind i seglen, men

vad gör det! Radion är pä-, Ulf Wakenius låter tonerna från sin gitarr
ljuda över den spegelblanka ytan. Visst är ...... !

Hoppas Ni andra också haft en skiin sorrnar och att Ni längtar efter att
få komma ti1I vårt jazzcaf{ för att lyssna på hiiäärlig jazzzzz!

På årsmötet i mars blev jag vald till JAI{0:s ordförande. Det känns både

roligt och ansvarsfullt, IIEn jag måste erkänna att det inte känns så 1ätt
att eftertr'dda Calle, som ju skött ordförandeskapet med den äranl Tack

ca11e för alla fina insatser Du gjort. Vi hoppas få se Dej ofta på caf6et
i fortsättningen också!

C,af6et startar den 23 september och så nåste Du vika lördagen den 27

oktober, då vi konrner att ha stor Jazzfest i Föreningsgården från kl
14 ti1l sent på kvt[L1en. Vi korrner att bjuda på svenska jazamtsiker av

elitklass, skivbyte, jazz-gizz m.m,

lou rte?eCO urT of A DQg,l,l



ry-,
h.-,ir

-tla
E\-'

U Folkuniversitetet
Kursverkamheten vid Stockholms universitet

vÅt-xomMEN TILL
Täby -Vallentuna

FOLKUNIVEHSITETET!
- österåker -Vaxholm
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C
EGEN STUDIECIRKEL

- Nl som sPelar tlllsammans eller planerar
att göra det

- Nl som vill studera något t ex ur jazzens
hlstorla och eller dess legender

- Ni 8om hår ett gemen8amt lntre§se och VILL VETA MEB

vålkommen till o§sc vl hjålper er ått komma igång'
vi t(an åven betäla-vl6så-kostnader för cirkeln'

Vi har öPpet vardagar nellan 09-00 - 17.00' Når vi
inte är äir, går aät ura att låmnå meddelande på
te Iefonsvararen.

(Storstugan) tel: 768 08 50

Folkuniversltetet - studieförbundet i Centrum.

vi ser fram emot ett spånnande samrbete med JANOT

FU:s uppgift är bl a att sprlda kultur, där passar
såmarbetet med JANo vål in.

FU är ett studieförbund, tillikå stiftelse.

FU år helt fristående, lnga bindningar åt något håI1.

FU:s huvuduppgift år folkbitdning/vuxenutbildnlng,
främst gånom studecirklar.

PU anordnar uppdragsutblldninqar efter önskemå1.

Vår adress: AkerbYvägen 82-84

KOP NYTT MEDLEMS.

JAZ7*'UBBNffiDOgT

KORT !

Postgironr:
19 25 83-3

Du har tre alternatlv att
= MEDLEMSK0RT Du betalar lägre entr6ay0lfter.

TERMINSAB0NNEIIlANG Du 9är tn gratls pä aIla ordlnarLe
FAMILJTAB0NNEMANG HeIa famllJen 9är tn gratls pä alla

caf6kväI1ar.

50: -
150: .
200: -

vä1ja pät

cafåkvälIar.
ordlnarle



PROGRAM
TABY JAZZCAFE

90

3A/9 Dansant afton

0ctopus och

Happy Jazz Sextett

0ctopus: 0lle Orrgård tp, Göran
Söderqvist as, Mats Hellkvist ts
Dan Sjödin bars, Bert'il He'l1man p
Sten Jansson g, Ove Sahlin b
Lennart Lövegard dr, Annie Hedin
voc.

Sextetten: Lars Engval'l tp/voc
['lf Henrjksson ts, Hans Kje rby p

Göran Paltoft vib, Lars 01sson g

KG Aspman b, Jan Franz6n dr.

Idel välkända toner från välkän-
da orkestrar, väl förfarna i
dans- och festspelandets konst.
Nykoml ingar att notera med in-
tresse är piani sterna . Bert'il
Hellman'har vi hört förr, med
Fossi'lerna, Hans Kje rby däremot
har lyckats förb'li en doldis.
Han har bott i Täby i många
år, men detta är hans debut på
Täby Jazzkaf6. I sitt hem'land
Danmark åtnjuter han ett grund-
murat rykte, och vi ser fram
emot att få göra närmare bekant-
skap med honom. Han har beskri-
vits som "Danmarks Bengt Ha11berg".

med

Söndagar t(l 1 B .00 21 . 00

FöreningsgärdeR, Bibliotekshuset Täby Centrum

23/g B'ingert KafE

Nann'ie Porres Kvintett

B'ingert Kaf6: Ari Haral dsson ss/as ,
Adam Nord6n kTav, Lars Åkesson g,
Daniel B'ingert b, Johan Åkesson dr
Tomas Tornefjell perc

Kv'intetten: Bernt Rosengren ts, Claes-
Göran Fagerstedt p, Torbjörn Hu'ltcrantz
b, Leif l,Jennerrström dr, Nannie Porres
voc.

Vi börjar höstsäsongen med ett ungt
band, mede'l ål derrn torde snarare 1 i gga
under än över 20-årsstrecket. Som
framqår av namnen finns en del söner
ti'l'l i nom jazzen väl kända fäder i
gruppen. Klaviaturspelaren är t.ex
nära släkt till en i Täby boende
välrenommerad sångare, han har
också haft Carl Fr:edrik 0rrje som
pianolärare, och sjä1v undervisat
vid TML Vi har hört honom förr på
Jazzkaf6et, med gruppen TMI Fusion
Ltd, där även Peter Wahlberg ingick.
Ari Haraldsson är också en. garnrna'l

bekant, honom har vi hört i sä'l'lskap
med b'l .a Stephan. Forke'lid. Musiken
utgår f rån samtida sti'l'idea'l , och
man har 'lovat dra med sig jämnåriga
vänner och fans.

Så, äntligen, kan vi presentera
en klassisk svensk jazzsångerska,
som vi av inte al'ldeles so]k'lara
skäl har missat tills nu. På :

mångas begäran, i kretsen av sina
gamla vapendragare från 50-talet!
Även för "Fager" är det förresten
Täbypremiär. Hå11 till godo,
kära jazzvänner!
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TABY JAZZCAFE

Söndagar kI 18.00 21 .00

Föreningsgärden, Bibliotekshuset Täby Centrum

7/10 Iäby Tenor Twins

Arne Fors6n-Pia 01by Duo

Tvil I ingarna: Pelle Andersson,
Erling Ribbing ts plus komp, vars
sammansättn,ing meddelas senare.

14/10 Not Be Bop

Bl åel d

N B B: Martin Ustergren klav, Esbjörn
Uhrwall g, Roger Krieg b, Nino
Keller dr, 0la Norman perc.

Blåeld: Stellan Lindeberg tp, Ulf
Nordin ts, Peter Niitsoo p, Jan
0ttosson b, Anders Nyberg dr.

Martin Ostergren är elev till Stephan
Forkelid, som betraktar sin adept
som ytterst lovande. Roger Krieg
har spelat på Jazzkaf6et med Kayza
och på Va'llentuna Teater med Peter
I,Jahlbergs Projekt. Båda har spelat
sedan tidiga år och är mycket mogna
för sin 1åga ålder (kring 20).
Orkesternamnet är ett annat sätt att
säga, att gruppen spe'lar fusions-
musi k

För dem som ändå vill ha bebop
har vi kontrakterat Blåeld, som kom
tvåa i Folkparksjazzen 1987. Gruppen
har varit hos oss tidigare, på
våren 1986, fast då hette den "Fried
Bananas" och hade en annan basist.
Stellan Lindeberg besökte Kaf6et på
hösten safima år, med gruppen Harmony
Cats, där han gav prov på sina fär-
digheter som bluesmunspelare. I
Bl åel d är det dock bebop som
gä11er, med tydliga influenser bl.a
från Cl i fford Brown.

Programrådet satt och svepte med
si na fal kbl 'ickar över det I okal a
iazzlandskapet på jakt efter något
riktigt vasst att matcha en gästan-
de elit-proffsgrupp med. Varför,
sade sig rådet, inte förena Täbys
två ledande krut-tenorister med
ett_kanon-komp, för att få en riktigt
taklyftande superkvintett?
Vi konfronterade de båda tenoris-
terna med id6n, och de fnös inte
åt den, tvärtom verkade de tyckaatt den var god. Nästan som om de
gått och funderat på den sjä1 va,
och bara väntat på någon form av
klarsigna'l . Så nu får vi se vad
de har kokat ihop åt oss, på den
korta tid vi gett dem!

Arne Fors6n, känd från välrenomme-
rade Brus Trio, och vår gamla be-
kantipq, pedaclogen och jazzartisten
( och även v'i stol kerskan ) Ri a Ot Uy
har blivit en fast och mycket om-
talad duokonstellation de senaste
åren. Brus gästade oss för några
år sedan, Pia sjöng på Jazzkaf6et
när detta ännu fanns i gam'la Vigg-
bysalen. Kärt återseende, ny
konstel I ation sål edes' 

IJ7ffinJ
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VARJAMMET

gick av den s.k stape'ln den 11l3
med vårt vanliga huskomp, d.v.s
Soul Clinics rytmsektion: Tommy
Larsson iano, Jan 0ttosson bas och
Ingemar Björkman trummor. Samma
kväl I hade Lasse Karl sand presen-
terat en hel t underbar grupp med
dragspelaren Li 1 1 -Bength
Erixon och gitarristen Bertil
Fernqv'istn och dessa eminenta mu-
siker sällade sig ti11 jammarna.
Direkt från Jazzklubb Syds 0rkes-
termönstring 'i Rågsved kom vibra-
fonisten Erik Svanholm och Kay
Welander med klarinett och baryton-
sax. Hela gruppen Antingen-och
var närvarande, d.v.s L|lf Lundberg
sopran och Anders Färdahl gitarr.
Ingemar Björkman fick tidvis av-
lösning av Brth Vinghammar och
Mårten Nilsson, Malte Söderqvist
gav prov på sina färdigheter på
sopran, Pelle Andersson och Gerd
Ottosson från Soul Cl inic 'lät
höra sig liksom Hans Marschall
baryton och de båda sångerskorna
Jenny Zachrisson och Sabina Nyman.
Björn Bjurström var också på plats
men nöjde sig med en del altsax-
obligat från salongen. Vi åter-
kommer med huskompet och he'la
två timmars jamtid den 4/11,
väl mött till en ny lyckad jam-
träff kring gamla goda standar^d-
ha rmon'i er då I

--- 
g 

-'a-

T R A D J A ZZ F E S T I V A L

Många Jano-band spelade pä den

fOrsta och största Trad jazz-
festivalen i Stockholm.
Pä Moscbäcke y61 det 2 sePtember
prerniär på den TradJazzfestival
sorn nästa är, enligt planerna,
skall följas av en festival i
dagarna tre,
Arrangörer för detta evenemang

var TradJazz Stockholm och

Mosebacke Etablissemang.

ANDRINGAR OCH TILLAGG

Den 1113 hade vi annonserat
"Lasse Kar'lsand Show" utan närmare
angiven sättning. Vad vi fick höra
var en av Lasses absolut bästa grup-
per hittills, och det vil'l inte
säga så'lite! Från Uppsala hade han
hämtat en underbart nyanserad och mu-
sikal isk dragspe'lare, Lil 1 -Bength
Erixon, en av de bästa på instrumentet.
Förutom vanligt dragspel använde han
ett synt-dragspel som gav ett hel t
spektrum av nya möjl'igheter. Från
swi ng'ing Uppsal a kom också trunrni -
sen Hans Ekberg, Lasse spelade
förstås kontrabas och gruppen ful'l -
komnades av en utmärkt Eitarrist,
Berti I Fernqvist.

Den 18/3 hade vi annonserat T.L.0, men
det blev i stället Christer Krokstedt,
som presenterade olika konste'llatio-
ner med Stickan Söderqv'ist, Bo Linden-
strand, Björn Järvheden och kompet
Christer Fröss6no Erik Lundborg och
Lasse Melander.

Den 25/3 kunde vi höra gruppen
Dansette, vars ordinarie saxofonist
var förhindrad, han ersattes -
på ett mycket förtjänstfullt sätt -

, av Gunnar 0l sson.

Finalkvällen i våras, den 22/4,
kunde vi bjuda på Rolf Ekelund Band,
Rolf Ekelund cor, Henrik Hultberg
tb, Rune Pettersson ss, Göran
Stachewsky bjo, Martin l,'Iulff b,
Bo Ekelund dr.

FORKELID-EGEBJER DUO

d.v.s Stephan Forkelid piano och Boo

Egebjer saxar, kommer vi 'ihåg från de-
räs iramträdande på Jazzkaf6et i januari.
En utomordentl igt omväx.[ingsrik grupp
med en rad intressanta kompos'itioner
av Boo Egebjer på repertoaren' Vi har
fått färsk demo från gruPpen' som

spelar flitigt'i kyrkor och andra
lokaliteter, och vi kan konstatera
att den bara blir bättre och bätt-
re. Ni kan kontrollera siälva ge-
nom att lyssna på "Spelrum för iazz"'i radions P3 den 21 sePtember
kl . 22.40!
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FONOGRAM PA BIBLIOTEK

I Täby Bibliotek finns en liten, men
välva'ld samling jazzsktvor til'l ut-
1åning. Skivbeståndet har inte för-
nyats i någon nämnvärd utsträckn'ing
de senaste åren, enligt uppgift
har man valt att använda de alltför
knappa anslagen ti11 att köpa musik
i andra genrer. I grannkommunen
Vallentuna har man inte haft någon
fonogramförmedling a1ls, men nu har
det blivit ändring på den saken.
De nya och lätthanterliga CD-ski-
vorna, som dessutom är praktiskt
taget outsl 'it1 i ga och enkl a att
förvara , harinsp'irerat ti I I
nyförvärv av en naggande god grund-
kollektion . Jazzen är represente-
rad med åtskilliga godbitar,
som Armstrongs ZO-tåt sinspe'l ningar,
Art Tatum, Emoll Garner m.f1 ,
f ram ti I I Gul I 'in och Mi'l es Davi s .
Kanske kan detta locka nya 'lyssnare,
och kanske kan det ge en impul s
til I grannkommunernas bibl iotek.
Satsa på CD, det bästa mediet
h'itt'ills för dokumentära musik-
u tgåvor !

CASTLE HOTEL

VERKSAMHETSBERÄTIELS E

FUR JATT"KLUBB NORDOST

1/t 1989 31/12 1989

Vid Jazzklubb Nordosts årsmöte den ?5/9 1989 beslöts, att
klubbens verksamhetsår 'i fortsättningen ska sanmanfalla med
kalenderår, i stället för, som tidigare, budgetår. Denna verk-
samhetsberättelse omfattar därför endast sex månader.

Medl emsanta 1

Den 30/6 1989 var föreningens medlemstal 355, varav 29 medlem-
mar bodde i Vallentuna. Motsvarande siffror den 31/12 1989 var
392 repekti ve 30.

Ans lutna grupper

Vid halvårsskiftet '1989 fanns 43 jazzgrupper där medlernnar i
JANO ingick. Motsvarande siffra vid senaste årsskifte var 44
grupper och 2 solopianister.

S tyre l se

Styrelsen har bestått av Car'l Zachrisson, ordförande, Tommy Larsson
vice ordförande, Bo Nerelius, sekreterare, Birgitta Andröe, kas-
sör, Kerstin l,lailerman, Lars Hillborg och Jan Ottosson. Supplean-
ter var I'largit Annerstedt, Jan Berg och Birgitta hlikander.
Bo Nerelius har ansvarat för programbokningen, Kerstin l,lallerman
för medlemstidningen PI-JAN0, Lars llillborg för PR-verksamheten,
Jan Ottosson tör förstärkeriet och Margit Annerstedt för medlems-
registret. Vid styrelsens sida har ett programråd arbetat, där
Carl Zachrisson, Bo Nerelius och Leif Persson ingått.

Styrelsen har hållit 4 protokol'lförda möten.

I aDy JazzKate

Under hösten hade Täby Jazzkaf€ 11 programsatta kvällar. Kväl-
larna delades i två delar, vanligen med två jazzgrupper varje kväll.
En halvkväI1 ägnades åt jamsession, en paus i en kväli åt jazz-
frågespo-rt. Två kvällar var dansanta och en halvkvä11 gjordes
ett första försök med visning av jazzfilmer, ett försök som
slog mycket väl ut. Publiksiffran blev 42,4 betalande per kväll,
vilket f igger på vårt normala genomsnitt. Vi kunde dock konsta-
tera en ovan'ligt jämn fördelning mellan kvällarna, med bara en
kväll under halva genomsnittssiffran. Fördelningen mellan oljka
kategorier av jazzgrupper var fem professionella och fjorton
lokala grupper.

Jul fest

I sedvanlig ordning arrangerades en julfest i Bergtorpsskolans
matsal den 9/12 1989. Julfestkommitt6n hade även denna gång
ordnat med musikaliska happenings och Luciaupptåg. För dans-
musiken svarade Crazy Rhythm och Soul Clinic med Gerd 0ttosson.
Ekonorni

är en liten trevlig an1äggning på
Riddargatan 14 i huvudkommunen.'
Den är mest känd för att gästande
jazzmusiker brukar bo där, och v.i
har sett en del 'inspelningar med
jazzgrupper som gjorts i hotellet,
bl .a Lionel Hampton och lrlodern
Jazz Quartet. Nu i höst ska det
b'li jazz på hotellet tisdagar och
torsdagar, det är Roland l,lesterlund
från NCC Music Club som bokar
programmen. se annonser i dags-
pressen! Hotellet håller sig f.ö
med ett valspråk: "My home is my
Castl e". . . Sä1 1 skapet Nal ens Väi-
ner kommer att använda hotellet
för sina medlemskvällar. med början
den _27 /9, då Ba'll room Big Band
spelar, och fortsättning"den ZS/tO
och den 29/ 11 .

Inflationen är snabb i landet, och våra .inkomster har svårt atthålla takten.med utgifterna. En uppjustering av våra gager harvarit nödvändig-. För att förbättra inkomstsidan har siyielsen
beslutat genomföra-ett nytt system för inkassering av iredlemsav-
gifterna..Dessa erläggs nu tenninsvis i stället f6r, som tidigare,årsvis. Vi har inte märkt några egentliga negat.iva ieaktioner-
från medlenrnarnas sida på denna förändring. -

För framtiden kommer vi sannolikt att tvingas öka våra intäkter frånprivata sponsorer, då de komnunaia bidragen knappast kan bl.i
avsevärt högre, med tanke på Täby komnuni finanliella Iäge.
S l utord

Styrelsen har haft ett bra haivår, då verksamheten varit stabil
och alla krafter kunnat samordnas på ett bra sätt.

Svensk jazz blomstrar, yngre
utövare och. lyssnare tillkommer mer och mer, de lokala jaizgrup-
perna utvecklg! på ett mycket glädjande sätt. Styrelsen-tac[,ar'
därför med tillfredsställelse för sig och ser fråm mot ettnytt, lovande decennium.

Täby den 26/3 1990

0m n'i vi'l I
ningar tar

ringa och göra förfråg-
ni 08-24 19 00.

S*fu*w>/
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DAX IGEN FOR JAZZFEST - MEN NU PA NYTT SATT

Lördagen den 27 oktober är det äntllgen dax lgen för en ny

JANI JAZZFEST. Det blir den 11:e i ordnlngen (noga räknat).

Den här gängen har vi valt att utnyttia FÖreningsgärdens alla
faciliteter. Förutom ett högt(lassigt musikaliskt pr0gram pä stora

scenen blir det olika aktiviteter i rummen runt omt<ring säsom Jazz-

fiIm, Jazziizz och Skivbyteri samt Serverlng.

programmet är inte helt spikat ännu men vi rä'knar med att bÖria i
Täby Centrum kl 11.00 med GladJazz pä torget sorn avslutas med en

liten rnen dock parad titl F0reninosgärden där programstart är kl 14-00.

t1i räknar med att present,era 0Iika grupper fram ti11 avslutningen
vid 22-tiden. Tvä titl tre proffsgrupper l<ommer att varvas med goda

amatörer i olika stilar.
Vi återkommer i nästa PiJano.med ett fullständigt pr0grarn. . . .

men

Boka redan nu lördagen den 27 oktober fÖr

JANOS JAZZFEST

IL
(This is an offer You can't refuse

lrfonDFtiFArilDE

I JAilo r
Som lär framgå av årsmötesprotokollet.
som finns i den här tidningen, har
vår ärorika fören'ing fått ny ord-
förande. Birgitta Andr6e är namnet, hon
har förberett sig för uppgiften ge-
nom att bekläda kassörsposten i före-
n'ingen, en syssla som hon skött ända
sedan 1983. Blonda Birgitta efter-
träder den perfekte ordföranden Carl
Zachrisson, en tuff uppgift, som hon
säkert kommer att trivas med
Som ny kassör får vi l,largit Annerstedt
och som ny suppleant kommer ett
al I del es nytt namn 'i styrel sen ,
Ingegerd Harvardr som var^it rnedlem
och trogen kaf6besökare i flera år och
som dessutom spelar I ite jazzp'iano
til I husbehov.

Avgående ordförande Zachrisson tackade
föi de gågna åren. Han försvinner ^ I
inte ur-föreningsl ivet, han kvarstår
t.ex 'i vårt programråd, och han..för-
kl arade si g bckså vi I f ig atl stäl l.a 

.

upp på enslaka uPPdrag, närhe1;! det
s.ä.i kn'iper. Han kunde inte låta r

bl'i att erinra s'ig åtsk'i11iga ro'liga
episoder som hans jazzintresse hade-
fbrt nred sig, bl .a nämnde han
Autobahn, Bärwaldhal I en, frinärks-
slickning och Märtas bar i L0beck,
vi I ket I åter mycket 'intressant. . .

Tyvärr har en betydelseful'l styrelse-
mädlem, Lars Hillborg hunnit lämna

oss sedan årsmötet i mars. [-ars
har nämligen bosatt sig i Paris'
varifrån han blir korresPonderan
medlem. Vi har redan tag'it 'itu q
med att ragga en efterträdare till
Lars, som iu hade den viktiga sysslan
att vara PR-ansvarig. Vi hoPPas, 1|
få en nygammal jazzäntusiast till
det uppäiaget. Oeh appropå nygamla
entusiastei: B'irgitta t,likander är
tillbaka i styre'lsen, t'i11 allmän
glädie!



Länge leve
kuhren!

Mänga känner kanske inte Piren-

itäi"ä som de glada fYrar vi ät'- 
Vi är nog mer kända som ett

renodlat fa-stighetsbolag 1 glerat
tä-sto.kholrnsbÖrsens A1 -lista'
' Pirens affärsid€ at attvara
**k;;åsl.Jä"a" På att utveckla
fastiqheter och hYra ut dem till
*;fig;Ir"et i norra Storstock- 

^
hohlsveriges mest exPanslva
kommersiella sektor'"-vä 

mäl ät att sk3Pa..en tillväxt
i zubitansvärdet soni väsentligt^ö;;$ig.r'infl 

ations.taktgn och

samtidlgt ha en sYnlig vinst, som

möiliggÖr utdelning i nivå med

brahsthgenomsnittet'"- 
ilån§ fastighetsbesrånd ät i

dagsläg.t *riknadsvärderat till ca

tre miliarder kronor'---vi 
tät PäJazzclub Nordostl

AB piren, 
}ä få:rl?1rr,.BANDERYD,
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SUMMIT MEETING
ENTRA LTIE

cHARtEs LtoYD QUARTET

STEVE DOBR.OGOSZ/
BERIT AJ\IDERSSON DUO
ELECTROMC GROOVE &
BEAT .{CADEMY. EGBA

19 sePteober' 
hI 19'30 §OLNAliROG

Rune Carlsstio'§åtr "ttb 
quartet
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kl 13'00' SOLNA CB{TRU!r{ 1gl entr€)

Aroe Doooenrs 
ln'iutett
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tnrmmor

12 december' 
yJ 19'30' SOl'liå I(ROG

Svcrigc's Juzzband'ffi@/eeFB{4 
svqEFq,



Entra L'ive, L'ive l'ights. Timeless CD_320.

Entra Live hette från början Entra
Camaleon, den har funnits sedan 1979 och
kvar sedan starten är saxofonisten
Thomas Gustavsson och p'ian'isten/kla-
viaturspelaren Harald Svensson. Män har
ett antal ski vor--6äkom sig, varav den
här ä11*,ddrr1första på ett internatio-
nel I t b'ql ag}'och ett stort antal
tu rn6er.)^{@Tu s i ve u ppmärksammade
framträdanä§n" vid stora festi val er ,
här och 'i ut]'ahdet.
!;
tntressantast i den här upplagan av'Entra är basisten Anders Järmin, en
av våra bästa på instrumentet, en
rytmisk klippa och en mycket intres-
sant sol'ist. Intressant är också den
senas t t'i I I komne medl emrnen , norska
trumfenomenet Audun Kle'ive, känd
bl.a från gruppen Oslo 13.

Gruppens kärnan konstellationen
Svensson-Gustavsson, är en duo med
många nreriter, inte minst gä11er detta
Harald Svensson,'som gjorde sig be-
märkt på 70-ta1et, dels som solo-
och triopianist,:. dels med EGBA,
med gruppen Resa och med Eje Thef in
Group

Det finns således gott musikermaterial,
och det är he:ller inte något fe1 på
gruppens ambitioner. Man favorjserar
elektron'iska kla.nger och stort anlagda
kompositioner. Här är inte tal om
tema-soloföljd-tema i gammal konven-
tionell ordning, varje stycke är ett
genomkomponerat bygge, där de 1ånga
svepande melod'islingorna är de främs-
ta uttrycksbärande elementen och
enskilda ad lib-solon spelar en rela-
ti vt underordnad rol I .

St'il 'ist'iskt 1 i gger man någonstans i
för1ängningen av Weather Report och
den sentida Miles Davis. Det rör
sig alltså om en musik, som kräver el-
ström och som oftast kommer bäst til'l
sin rätt i ganska stora lokaler.

Det är en riktning, som gett oss
mycket fascinerande musik, och Entra
är sjä'lvfallet bra. 0m man också
finner dem fascinerande" beror g'ivet-
vis på lyssnarens personliga 1äggning
och förutsättningar. För mig, som
växte upp med King 0f ivers Creole
Jazz Band och Dizzy Gtllespies
första och andra storband på 40-ta1et,

(§!x{eDt)l'

SKIVSPALTEN

blir upplevelsen 1ätt präglad av
den mindre bevandrade resenärens
förv'irring. Jag bl'irintresserad,
men också fundersam. Gruppen fångar
mitt 'intresse, men efter" en stund
b'l i r jag oemotstånd1 i gt sömnig , för
att uttrycka det på rakast möjl iga
sätt. Jag tycker att låtarna är för
1ånga, omtagningarna för: många,
klangerna för sega och utrymmet
f ör spännande i nfal I och p1öts'l i ga
överraskningar är på tok för litet.
Jag hade dessvärre liknande 'intryck
av gruppens förra skiva, och av den
som kom närmast före den. För att
vara helt uppriktig måste jag säga,
att jag undrar, onrinte det är
dags att klyva gruppens kärna.
Thomas Gustavsson och Harald
Svensson skulle kanske
v'inna på att gå vidare var för s'ig
och försöka finna nya starka
utmaningar- ju starkare dess bättre.
Jag misstänker, att gruppen Entra
Live har spe'lat ut sin roll. När
inte ens ett så formidabelt komp
som Jormin-Kle'ive kan få mus'iken
att lyfta, har man förmodligen
nått slutstationen.

BN

-o-
Lyxkvartetten, Kasett från Holqer

16-1-39 Brornma, tet öa-zo 8s 17

"En trumpet, en klar.inett och en
gammaldags bas", sjöng povel
Ramel en gång, till tönerna av en
välkänd dixielandlåt. Just clen slit-
starka instumentationen förekomnier
här, plus en banjo, hanterad av
kasettutgi varen .
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Familjeföretaget
med personlig service

Allt I byggnads-
malerlal och trävaror
HAGBY oÅno
183 4s rÄay

0762-203 50

öppETT r DER :

Vardagar 7

Lördagar 9

Al I a, som tri vdes 'i revi val jazzens
rökiga lokaler, kommer säkert att ta
denna Lyxkvartett t'i I I s'ina ål drande
hjärtan. Halva Sveriges Jazzband,

I nämligen Eddie Bruhner, Erf ing Ribbing
/l och - på den gammaldags basen - Göran

,/l Pettersson, har s'lagit sig samman med

/ ' jazzdoktor Gross. Tillsammans tar rnan

/ sig an en samling guldfynd från 20-
talsrepertoaren. Här finns Bechets
"L'li I d Cat Bl ues", i ett ovanl 'igt f ri skt
tempo, ElIingtons "Creole Love Ca11",
Condongängets "China Boy", och nio andra.
De får en väldig skjuts av den spel-
glada kvartetten. Frånvaron av trummor
ger extra luft och möjlighet för a1la
'instrument att kl inga ut ordentl igt.
Herrarnas kompetens är välkänd. Göran
Petterssons basspel är föredönr1 igt
enkel t och funktionel I t, Erl ing R"ibb'ing
går tillbaka ti11 jazzsaxofonens

rötter och utvecklar en robust, Bud
Freeman-liknande stil, fri från vjbrato
och onödigt briljanteri. Han behand-
I ar kl ari netten på sarnma sätt, v.i I ket
enligt rnin mening är alldeles rätt.
Edd'ie Bruhner matchar honom förträff-
Jigt, han är såpass bra, att man gärna
överser med några enstaka, inte a'll t-
för omistliga prov på hans sångkonst...

För glada partajer är Lyxkvartetten
en given ti11gång. Kasetten innehåller
dessutom partier, som 1ärnpar dig för
uppmärksamt lyssnande, kanske även för
uppmärksarnt omlyssnande. Gör ett
försök med Jimmie Noones praktful'la
"Apex Blues", som får en både för-
djupad och intensiv tolkn'ing.

Anbefalles på det varmaste. Och missa
för all del inte Erling Ribbing på
Jazzkaf6et !

BN
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Alldd senaste nYtt!
Stor amerikansk imPort!

Vi satsar påt - personlig service. - högsta ljudkvalitet

Och hos o., krn du bestalla iad som.helst - utan extra kostnad.

O"h"äu iiiri "äi"ittgtrii[y.rn" 
på våra skivor innan du bestämmer dig.

Tulegatan 37, ll3 53 STOCKHOLLI, Tel:08/328988'
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Ordförande
Birgitta Andr6e
Eskadervägen 32

183 54 Täby
te1 O8/7s6 8s 03

*
Sekr. o. bokningar

Bo Nerelius
Teknikvägen . L7

L86 32 Vallentuna
tel 0762/706 69

748 98
*

pi - Jano
Kerstin Wallerman

Tingsvägen 3
l-83 40 Täby

tel 08/756 49 53
*

Kassör o.
Medlemsregister

Margit Annerstedt
Täblnrägen 258
183 44 Täby

tel 0762/503 2a
*
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