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mu trARvll soaflHIAReEDaoFg
l{u stånger vi lazzkafået för sommaren

och }atar oss och har d'et skönt ett
;; ;t".d.er. Vi kan se tillbaka På -

äit ii"t första halvår som biud'it på

en nlyckerrhet god. 7a'zz ocb r5ra publik-

"äaäa 
på kaf6et. Ea lyckad Tazzfest

skall heller ick förgIömmas'
Gr, ,,o tar vi som sa6t sommarled'igt och

Stu.tr"rr, Gamlingene Mosebacke och

sx"pi=uårmen får jobba oll-o"1" ett tag'
nifi- lr.oetan kommer vi tillbaka i vanlig

stark stil. Fömtom jarczkafderna i
Täby och Yallentuna planerar vi för
tud sköna höstfester på tEiby tr'ostplats'
Det blir någon gån i augusti, åen ner
om d.etta sefräreo

Ha en god sommaP önskar

Styrelsen.

**FW*e#
jALZPI,X?N'I"'
gtl;-y,ar man kalla §IRrs år1iga kongress,
Sumera konbineras kongressen med. tre-
dagaro kurger föt Tazzklubbsfunktionärer

Jazzrixda,gen har blivit ett betyd'else-
ful}t errenemang. Numera hör praktiskt
ta6et a}la klubbar av betyd.enhet i
Srerige ti11 §TR.

Årets $a,zzrLxiag, håI}s, §?m ni nog h'ar
*tt i-,frzz-Nyt\, i vax;u aen ZB4Lf't'
JAITI0 representeras av sekr. Bo Nerelius'
Vi har lämnat två motioner, en om dag§-
pressens jazzbevakning och en om d'en

st*tt :.e, kulturPolitiken'

som förutom en fin spelninCg pä. Vallen;
ii""-iouukaf6 g;ord'o e bt föriårbe be som

8ffi9:rq'Nt
fred.je gången framträdde Goose Bobst
d.en unika sånggruppen, p& lläby Jazz-
kaf6. Och för tred.je gången slog' d.e

publikrekord.etl Wn 5/4 noterad.e
vi 95 betaland.e.

I d.en förtjusta publiicen sfu vi 8

led.amöter ur kommunalfirllmEil<tige .

Fritid.snämnd.ens ord.förand.e var d.är,
Iiksom representant från vår §res-
värd., HS3.

0rattis GOOSE BO3§, Vi vet knal,Pt om

vi vågar boka or en f,järd.o §&r€. D&

fär vi väI förstäirke hsla lokplsn
merl extra armoringojlirn företr r. r r

""" 
n"f t stråland'e ' Tomqy Larsson -

oiu,rri*t och band'led'are - hämtade sjä1v

ä;ffi;;-;-o"i, rrvsblad', affischerad'e i
;;i];"i"na och d'älaae likared'es sjäIv

"t-fiysbfad. 
i brevlåd'orna i trakten

om 1a,zzEa,f6et'
Verkligen ett
ned.lemsburd.!

föred.öme för övriga
Taok för en fin insats!



TORIGItrÅI,UÅIERIALn

(ftt pcrson1lgt ln1ägg av 3o tr)

UngefEr två gånger o[ året kornmer crr
bunt reklanfoLd,rar frdn SJR-kansltct.
Rcklam f6r muslkor; sen Y111 kornma

och apela. Foldrarraa hannar aIltgå
hoa nlgl eon lntc kan kontakte mLst-
kcrna. Jag har nän3-J-gen lnga gage-
pengar att crbJuila tlcn.

Men foldrarna 1ägrr Jag f6rstås; ooh
lblanil tiiakcr Jag på tlen. Som nu genast.
t1o vackra bLett, många av åen fuLla
ned albatrosser ooh uåsar. Det cka
yara ralser Just nue tydltgen. Oeh
alrustlgkt souttal. Ooh frLtt övcr-
rlrldanitc eY stlI- ooh genregränacr.
Santllga tnrPpGrr uton en (en trail-
J arzgnrpp)7 aägcr slg dleseuton- cträve
åfter att lreaentcra norlglualnatertaltr
Drrg. egna konposltloucrr
Jag tyoker mlg ha närH e![ Baht Ju' narr
en Jazzgmpp b3.andlar lt!-lar ooh genrcrt
oph Ju ncr dea går 6ver tl11 ctt Prc-
rentera trorlrlnalnatcri.aln 

- {s616
Iäng"r" -ooh fantarlfattlgare brukar
den Låta!

Jugt nu bar vl en härskara av franför
a1Lt yngr6 grupperr son låter t111
förnäx1tng Ltka. DetLåter rent tlt
sagt proftl,16etr eyatetlgkt. Deras
Itfrlert gränsövcrskridla,ncten llhar
I ,i rotLöghet. Ooh dcras rorlg!-nal-
konposttlonerrt är eä114n ortglnella.

Redan Bå 5O-taLct hrncle D.an konstatera
något Llknanöe. Kapellmästaren vld
en elLcr annan Eklvsessloa passade
på att spela in något egenhä:oilLgt
hopckrlvet tema. tfiel gäl]-an var «let
väl något speoleJ.lt pcrsonllgt ncd
Juet don nlrnrel!

Jag tror det llggcr ttLl eå härr t111-
gången t11"1 bra lnprovleatlonsmusi-ker
är - nu aon förr - god[. lllen antalet
betydtantte konposttöreäYnnen är - nu
son f6rr - ganska Lltct.

Fran för lntressantare, fantaslful-l-are
nuclkt Bryt trenden moÖ mer ooh mcr
rrorlglnalnaterlaltr l

Saxofonist till Slomman

Dorn glada amatörerna i Slommans Dixie-
land.band. (Vatlentuna) söker erl saxo-
fonist - sopran, alt öIler tenor.
Rins Sven-Eric Blom O762/2L4 83
eller Jan Åberg O752f 722 

'67, 
om d.u

är intresseraö.

Und.er mina två år på trazzkaf9et har jag
träffat &tskilliga hund.ra musiker. Dom

har spelat olika inst:rrment, olika
stilar och typer av Jazz - men cle flesta
har ett gemensamtr d.e spelar på oför-
säkrad.e inst:ctrment.

Detta är något verkligt märkligt. Få av
ens väröefulla ägodelar är så känsliga
för skador och Iöper så stora risker
som musikinstnrment. Var och en som
Iämnat in ett instrunent för reparation
vet bur dyrt d.et är att få minsta skada
reparerad.. Och en ord.entlig smäII på
t.€x. en trumpet eller sax kostar verk-
ligen skjortanJ

Trots d,ettar få har siJra instnrment
försälcracle J

Det är verkligen inte errt med. en för-
säkringJ För icke elektriska i.nstrument
kostar d.et nfuonting me1lan 2O och j0
kronor per tusen kronor ooh år. Ec för_
säikring på t.ex. 5O0Os- kostar alltså
bara lite över hundrala.ppen.

Musikins trumentfö:rsäkringar är d.e ssutom
aI]riskförsiiJrringarr, d,.v. s. a1lt som
kan inträffa i stort sett - skador,
olyckor och stöld..

Så Iyd. ett goit råd - försätcra ditt
instrument. Det är en klok investering,
Dessutom skulle vi som amangexar jazz
känna oss betyd.ligt lugnare _ al}t kanju händ.a.

Både Folksam och Skandia i Täby tar
instrumentförsåilcrlngaT ocU ger en snabboch bra se:nrice. n'olksam har d.essutomett avtal rned Musikerförbund_et som ger
med.lemmar i d.etta extra rabatt.
Ring d.om i d.a6J o

n^A

tsillig beg.. tenorsax önskas köpa
Christian Seer te.: 756 87 25
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Åtta timrna r jazzfest i Täby
Jazzklubb Nordost, eller JANO mcr populärt,

heter en av landots mcst livaktiga jazzörganiea.
tloncr. Den blldadcs för några åi sidan av ama.
törmuglker t Tåby och Vallentuna utanför
Stockholm, som villc aktivcra jazzlivet I sina
kommuner, Responsen blcv övcrväldigande, och
idag finns en uppsjö av JANO-orkestrar. Tåck
varc en oförtröttligt cntusiastisk styrelse med
ordföranden Jan Äberg som drivande kraft, och
ott hclhjlrt.t stöd från Täby Kulturnåmnd hrr
mrn bådc i Tåby och Vallcntuna kunnat driva
jankafter med levande musik. En gång om året
samlar man sig tilljazzfcst pA Tibble Tcater.

Årcts jazzfest dcn 22 mars var den tredjc i
ordningcn och blev som vanligt en stor musika-
lisk och publik succC. 600 personer fick i drygt
åtta timmar sc och höra 16 JANO-orkestrar i en
harmonisk blandning av gencrationcr, stilar och
musikaliska bskgrunder.

Dcn äldre jazzen representcrades av Eh la-bas
Jaz, Band, Jazz me blås och JANO:s Frestelse,
en relativt nybildad orkestcr som spelar arrang+
mang frAn 3Gtalets Harlern-band. 30-talsan-
knytning fanns ocksA hos drcn kvinnliga vokal-
kvartetten Goose Bobs, som giorde en underhål-
lande sccnshow runt sin rnusik.

Trumpctaren Lasse Törnqvists Jazz Twigs,
med Rune Pettersson på sopransax, och Grib-
bans Hot Five spelade lågmäld och nyanscrad
swingmusik som välgörande kontrast till dl

öronbedövande elektronik i en del av de moder-
narc banden.

Dcn mest drivna och professionella av alla
gruppcrna var saxofonistcn Erling Ribbings Tå.
bykvartctt med Kenneth Staag piano, Bengt
Hansson bas, och Pelle Höbinger trummor, Alla
utom Staag tillhör Sveriges Jazzband, men här
hadc man låmnat dixielandrepertoaren och höll
sig till en modernare bop-stil, som tycktes inspi-
rcra framför ellt Ribbing.

En annan kvartett, Jazz Friends, med bary-
tonsaxofonisten Hans Marschall, spelade en mer
arrangerad typ av jazz i traditionerna från 50.
talets coolmusik. Hår fick vi höra Jazzfestens
flitigaste musiker, den begåvade l7-årige basis-
ten Christian Spcring, som också ledde Öron-.
apoteket, en modern jazz-rock-grupp, där me-
delåldern ligger på 16 år.

Ett par andra modernare band med lika mårk-
liga namn, Brown Kotean Shoes och Fuktig Flu-
ga, hade bildats av musiklårare tillsammans med
eleverna. Det tycks alltså inte vara några prob-
lem med återväxten, och för mig, som inte hade
hört många av jazzfestens orkestrar tidigare, låg
den musikaliska nivån överraskande högt.

Aktiviteterna fortsätter i vår på jaz,kaf6erna i
Tåby (söndagar) och Vallentuna (fredagar). JA-
NO:s stora och lyckade satsningar borde inspirc-
ra andra musiker runt om i landet att få igång
jazzlivet isina hemortcr' 
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två urq,n från gamla ttVallentonernart3
Torbgörn Gustafsson (vi-b och cl) och
lJo Nerolius (i:a,s). Öuriga mecllemmar:
1l-§.rrgu Jeus Uenriirsson (p, tpr bjo)
ilor.riL 0lofsson (g), i\tats Linclström (a")
irrån 'l\rrnba kornmor Runo Sjögren ( tp och
ts) och fråur Da.nd.eryd. ui:ge altsaxofo-
nisten Danr Pet,erssorro Musiken låter
sonr d.en gjorde förrc Mjuk och d.ans-
vänlig.
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Överraska era gästert Eriga6era en
d.ansorkester från JaIIOJ
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- 08/44 9.3 40 (a)
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rnod.ern, nind.re grupp.
Lasse Biilow, ter. ]6g g2 65

där vi återfinner


