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Reser"irera öe närmaste sönd.agicrräl}arna för Jazzcafået, För d.& kommer
ett program som är d.et starkaste vi någonsin kunnat erbjud.a. J&,
fa&tiskt 1är knappast nfuon annan jazzarrangör i Serige just nu
kor:kurrera meÖ WåbY Jazzoaf6.

Några av narnnen li.gger j-nte bara i svensk olitklass, utan i klar
Europatopp. ELler vad. sägs t.ex. om att tl?9.E9*liij$§;§g komner till
Ja,zzaaf$et med. Lasse Erstrand., Akc Wilhelmsson och Ronnie Gardiner.

Bland.at med. aII d.enna hiirlighet kommer d.essutorn några av våra al1ra
populäras te J.A§0-gruPPer.

Den närmaste månad.en får du, faktickt inte missa en end.a sönd.ag!

Oeh att tsosse CaLlström - legend.arisk
Sr,ringirg' Sweåes kommer med" Swing Easy"

Nybl ivne Jano-med.lemmen P-e&t-GuLl Y§r
specialkomponerad gnrpP.

svensk vibrafonist från trl.&.

kommer med. en för tiltfället



CAFEPRC4RAMM€T:

Mo 6oos BOBS
publikrekord.innehavarna ( tillsanunans med. Er Ia Bas) Goose Sobs är
tillb,rkr,l igen' De 4 And"rew Sisters-sjungand.e tjr:jerna med sin fina
kornpglrpp behövor kanslte into någon n;i.r'mare presentationrför d.e flesta
msd.län ng kiiruror cLem vicl tlot iiär lq3ot vä1, lllen för ev. rlytillkomna
som är:nu inte hört dem, lcan vi berätba att d.et här är fråga om en

väIsjung.and.e kyartett ur1$a flickor som arbetir.r med. stärnsångi typ Andrew

§is'Lers. Iliir är sättnir:gen:

Iviyra Bäiclcströmr §ga Nilssone Helene ljgi;elberg, Lisa Srandtl voo'
Ch:lister §ull-§imori§of,I po, Lars Karlr';atrd- b., .A Anner d'r.

§PRII{E TRlo
Trlon utgör Br&.§ sJäLva kärnan t
d.en modern& svenska )azng:ruppen Sprlng.
Stefan ooh 1Vlate har ttdlgare spelat
tlLleammans I gruppen .å,braxas. Erlk
har spel-at med b1.a Sabu Martlnez
och Okal Temlz" ÅIIa tre bor 1 NäobY
Park ooh underrrisar p& §ollentuna
Jauz Iforkshop.

I

I

Gruppen §pr1ng har en trP ute: flsprtng

Qurniettt ( sktYmarke ?olar). o, sln mu-
sik såger gruppenr att clen flsBe1atr 

' '
utan stryaa-nettr. Man efterstriivar också
eu speelflk nordtak k].ang.

Stefan Grahn tu, Mate Lunttvall P,
Erlk Westln b.

1ff0 cotvurNT§ ostr
pianisten TomnSy Larssons kvaurtett inled.er hwällen. Convention heter
gfuppen och d.om bjud"er på mod.ern iazz med- rötter i 50- och 6Q-talen,
L&ta,r a,v Monke Benrry Golson, D-r.ke Pearson varvas moå stand.ard.s.

Säl,tningen: Sörcn Svod"estig ts., Tomnly Larsson p.; ta6e Sved"ostig b.e
Gunnat Rciohmarin d.r.

§t t{U(E gA§'/
ru1 Ir

Bo§§E CAtÅ§rRo|vl
i(väIlen fortsätter med en verlclig swing-fest: d.å kommer Bosse CaIlström -
en av $veriges storil vibrafonister genon tid-erna - på besök tillsammans
rned gruppen Swing Easy. Sosse är lika kän<l för sina egna fina grupper som

OI.a. ofta kund-o höras på }ialen som för sin medverkan i klassigka
Sr,ringin'Swed.es.
I gnrppen Swing Easy återfirurs b].a. gitarristen Nicke Wöhrman som i d.ag

räknas som en av våra stora Sttzzgr.t'arris uer.

sättnirr{'en! Lasse Eriksson cI' , Iilicke iiöhrmir'n g' , Bosse cqllström vib'e
Pe-LIe Karlsson b" och Gun,ti.r ReichmlLnn dr.



äWo CRALY Rtflrmfe'l
Svängiga g1ad.a Crazy Rlaythm kommer på mångasJazzcaf6et. Härlig J0-talsjazu mad. anor fiån
Ooleman }Iawkins. Sed.an förra besöhet pa rulynrnrrttqn musi_ker tillkourrnits silxofonistån Urit
Göran Lind även återfinns b}.a. i xus-Lbarr.L"i.
§iituning'e'r claes Brod.cra, Eril< pe.suon saxofoner
Ånd.ers Rabe, Ronie Holmlc'ist gitarrcr 

";;-äå;""

Här är ett gästspel som d'et är få" i'*zzkLubbar i. srerige förunnat att kunnaerbjud.a si.n publik. El1er vad" sägs ,* ;il";ä e* gång rg rrå"" Hacke Björksten,tars Erstrand, '#,,- 4-'n" 'vfli]he]msson och Ronunie cäralner. öci, arrt dettar påvät:t iazacafG för bara d.en vanrlgr, tiarn,-vi*ii*"tänker eutt d.et blir fullthus d.en inräl1en, så kora i tid. om-d"u sta få,-piats.
§Eittningen, en gång til]: Hacke Björl;sben ts., Lars Erstrand" vibr,lå:ene llilhelmsson b., Ronnie caraiäer ;;;" 

-"rr

begäran tillbaka till
båd.e Franska llotkvintetten och
Jazzcafd har ytterliga.re en
Porsson, vill<,en 1i[som basisterr

ooh cl. rltikael Lleln:.nd.or.,
Lind. b.

h#efl[G W 
&«ryg*ns EnsrrÅMp

En helt ny hekantskapt Jano-med.Iemmer:r. Jljörn Kiirtsted.t prcsentera.r sinorl<ester lIappy Jazzters. Björn som mång;a skold.ansbesökäre på lO_tateti stockholm kanske minns har plooki*t iiiop en orkester med. äång,, fipa rr.amn,speeielLt ;.itt 1ägga märke ti}l är att x& staffan Åbeleen här återfinris ien trad.jazzorkester - å,.nårs är han ju mcr känd. som erl av vårEr, stora.rmod.ernnpianister. Vidare återfinns d.är också Per [I.fvinge], senast pg, s*zzc'rr,råo u-
med. Kei:.neth,irriström. len blir mod.ern, swingbet<lnad.' d.ixielanä.§åttning'en; Björn Kihlsted.t t:p,, Crege r Röf,r tb., §tichael Söderlund. cI . ,§taffan Åbe16en pce Uno Karldn b.rper-:::Ifwinger d"r.

P§IER 6Ul,ttf{ 6Rou?
Dags för niista §tora rramnt r5rblivne Juno-merllemmen peter Gullin kornmer med.en liten grupp ti}l cafdet. Peters r.yli bc som fin 'Sarrytonser.xofönist hnrr nlrtb1&n6t utanför sreriges gränser lillsorn h.r.ns sonarte lrina, gramrnor.orl:;jriv{r.
trIt{ak1, vilk& musiJ<,,:r iri'r,xr komttrer utt }ilr rnccl cig vot vi in:te i rkrj-v;.r.iuje si,r,d.e
men riikna rnod. juzz ir.v )rög klus;.;,

AN DUITJ I,IJNI]M /\]3]{

lr.ete-r' ma.nr'rol1 sorn gö,r aII;-,, dc trr:vliga
små Lcckning;Lr ,.:om ni oftil der i l,i-,Iano.
Ånd.ers 2 sorn är LecJr"ni.urs iiven rr LiIl vi,..rrl d["i.'tl
år clel:uutour fiir Lil I cn oI Li-u Irör.cl Janr:-
musikr:.r, ;;i l,ar.riu bcn I,uppc [,rlrrd.nti.r.rh.
len {/LO fri:r.mtri.iclcle iiven Arrdcru och r;pr:Iadc
ilmuntrumpetrr i ett be jublilt nuutmer nred-
gn"r.ppen G]TBITTA.

Slrtgrrt' t NT#€ PA1U



JAMru
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ffi gr/o xLR'ro'ul"rö
dAr0§Htffi
otÅE {lAå§$r 0ä(D

Vallentuna jazzcaf6 är jättetrevligt,
men varför kommer så Iöte folk?
Iliir fims ju a1lt man kan begärar
svängiga, bra, orkestrar, trevlig
Lokale gott kaffe och varma smörgåsar
samt d.essutom d.ans.
uen aäiffielIan Jano-rnedl emmarna
tlflna besökarna. Så många som tjatat på
oss om att anord.na danser, och nu när

_ vi gör d.et, så k.qmmer bara -nå"atgr få.

Nu börj;;r d.ot blj. allvar - eka yal1er-
tuna kommun stälIa upp ooh betala ossi fortsättnir:gen ( Aet är nåån1ig8n
kuLturnämnd.en i Vallentuna son betalar
ga6et tiII orkqstra':naa) s& vi11 d.om
nog.se iite folk ocksåi
Så skåirp er och kom nui frink bara att
få d.ansa till dom. bär fina orkestrarna!
Och buss 6OI går ju änd.a ti1l porteni
rncebyskolan heter hå}}plateen.

sökos till ett gäng träbIåsare
som håI1er på att jobba fram en
swing-grupp.
Ring Söron Lirrdgren

teI. o8/ 756 25 7r
sii, 1lår d.u veta mer.

]]A§IST
önskas till" välrenommerad.o
r!01d. Timorsrr som spelilr
trad1azz. IIelst kontrabasist,
Svar ti1I
iIålcan Lexing, teL 0755/324 65

Cr}ID]'E PETERS

sjunger i Tibble§rkan,
sönd.ag t/Ll kt. 18.00

Kompet bostår av Gösta ldilsson p.
Tomury Johnson b. och Jolran
Dielema.ns d-r.
Ja.zzcafdet är ju stängt don l":väIlon,
så, vi .rokommenöerar livligt ett
besök. Missa inte Qynd.ee ned ideal-
komp i Tibble§rkans fina akustik"

Jfttt0-tnr4 0 d*h t

spelar i Hammgrbacksskolans
tuna, sönd.a6en een 25/tO kI.
Arnnes§r Intornational EErr i
8,3Xäifi.gor&xr

GBIBll$§ HOT FIVE

-

spelair i lttiby Centnrm tisd.agen e.en 13/10kl 17.30.

SlOl,E iAItIS DIXI§.,"AIrID 3Åt{D

9pela1 i *iby Centrrrm torsd.a6en aen I)[Okl. 18.OO.

Astma- och .Lllergiförenir:garna i Tåiby och
Vallcntuna arrangerar båd.a spelnir.€iurnau.
Claes Beod.d.a

spelar med Hot Frogs på Stampen d.en LO/LO,
Den 11/1O är d.et d.ags igen - då BpeLar
Claes med. cafdaktuella Cra,zg ghO"tÅn på
€ia.nrrra ställe - §ta,rnpen al.Itsll,

VISST§ NI
abt det finris pen8är trvsatta tiII ,förbättring av Tkiby Festplats.? Det frarngår
av on artikel i DIT Nord.ost d.en L7/9 l981l 'rDumt beslut, säiger fastighetskontoret".
Årtikeln haind"lcur om en tjänsteman som tr.!E tror att han bara böhöver verkstäI1a
sådana kommunala beslut, som han, tjänstemannen, tycker är välgnrndad.e.rrVi pleunerar för två månad.er i taget nutrsiigor tjänstemaflrre[r it]et finns annat
i budgeten som inte kan genomföras.rl
40o.000t- avsattes red.an för två år sed.an för att nrsta upp d.en gamla dansbanani §rkbyn.
Kom igen, fastighetskontoret3

AuIa i Vallen-
I7.00

Yallsntuna
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Yl §ah*' rtt f,srda6rt är slans:l$ koaetrue*t. Dct tf.lx^todorcr&oct lril, drt bih€rr iou rr. äal er etrtr!.ga Dr,rgar att brtalsSndtLgnglc. urtr.
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8o fcraltur
Jaas}lubb sorrooct (gåsg)

olgan för Jazgtclubb l[ontoat (lmO)
Reö. ooh layoutl Ja.n Åbe:B
R€ö. s6kr. tUlla,-8ri.tt Cunttn
ÅÅressr PI{A§O

o/o Åuers
Yikingavägen 53
1BJ5: rlsr

SeIr 075.? fi2267 (iren)
o8/++ 93 4p (arb)
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