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Janos 35-års jubileum fortsätter 

Nu har vi vilat upp oss efter den 

fina vårsäsongen som avslutades 

med en fantastisk fest med Gun-

hild Carling och Carling Family. 

 

Höstsäsongen började med en kon-

sert i Vallentuna kulturhus där vi 

presenterade familjen Agnas och 

vårt kommande höstprogram på 

Täby Park Hotel. 

 

Vi kunde alla konstatera att de 

unga Agnas har utvecklats på ett 

fantastiskt sätt och deras fäder är 

väldigt kompetenta blåsare. Efter 

konserten fick vi och bandet 

mycket beröm för konserten. 

 

Även vår ordinarie start med Peter 

Getz och Stockholm Jazz Trio var 

mycket populär. Trots den soliga 

söndagen valde 152 personer att 

besöka oss. 

 

Glöm inte att vi varje lördag infor-

merar på hemsidan om söndagens 

Jazzbuffé på Hotellet. 

 

Det var glädjande att väldigt 

många medlemmar tidigt betalade 

in medlemsavgifter till vårt plusgi-

rokonto. Det minskade köerna till 

vår kassa. Kanske berodde det på 

att vi ändrade rutinerna så att vår 

tidning PiJano skickades ut tre 

veckor tidigare än normalt. 

 

Ett önskemål från er har varit att 

kunna få betala med kort. Vi är 

glada att nu kunna erbjuda Er den 

möjligheten. 

 

Lämna gärna Er e-postadress i kas-

san! Vi kommer i framtiden att 

skicka en del information till dem 

av Er som så önskar. 

 

Daniel Christensen och Andreas 

Sjöö som går en utbildning hos 

Studio Blue, har börjat hos oss 

med att praktisera och hjälpa oss 

med ljudet. Det är vi mycket tack-

samma för! 

 

Slutligen vill jag och hela styrelsen 

önska er alla hjärtligt välkomna till 

en fin musikhöst på Täby Park 

Hotel. 

 

Kjell Lövbom 
 

Trälhavets Rederi AB Österskär 

http://www.rodloga.com/ 

Vi stöder Jano 
Ingrid Zachrisson 

Valberedningen 
efterlyser! 

 

Många i styrelsen har arbetat länge 

och börjar bli lite till åren. För att vi 

ska kunna fortsätta att lyssna på bra 

jazzmusik behöver vi nya krafter 

som kan hjälpa till. Hör av Er och 

berätta vad Ni kan bidra med. 

 

Valberedningen /Ingrid Zachrisson, 

070-483 66 37 
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Hasse Ling ts, Tommy Larsson p, 

Ulf Hammarstrand b, Arne Elsén 

dr. 

 

Något jag har lärt mig efter att ha 

hållit ett antal jam är att inget jam 

är det andra likt. Det är i princip 

omöjligt att samma musiker, pu-

blik och låtar dyker upp igen. 

Självklart finns det både spelmän 

och åhörare som återkommer, men 

aldrig exakt samma. 

 

Detta fick vi uppleva senast i våras 

då den smått unika situationen att 

ett dussintal rörblåsare deltog men 

endast någon enstaka bleckblåsare 

infann sig till jammet. Det roliga 

är att oavsett vilken konstellation 

som uppstår går det alldeles ut-

märkt att jamma ändå. 

 

Jag hoppas att ni som spelar något 

jazzinstrument fortsätter att över-

raska oss och bidrar till nästa unika 

tillställning i JANO. Detta gäller 

även Er som bara kommer för att 

lyssna. Ibland är ni många, ibland 

färre. Somliga är nya besökare och 

andra är stammisar. Det viktigaste 

är att alla är välkomna. 

 

Vi som spelar assisteras som van-

ligt av Tommy Larsson på piano 

tillsammans med våra två nya mu-

siker i huskompet, Ulf Hammar-

strand på bas och Arne Elsén på 

trummor samt undertecknad på 

saxofon. 

 

Jag uppmanar härmed alla jazzäls-

kare att fortsätta överraska oss 

med er närvaro på söndagens jam i 

Täby Park Hotel. 

 

 

Eder Tillgivne Jamledare 

 

Hasse Ling 
 

Jam med Huskompet 2/11 

Foto © Lennart Andersson 
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Helen Salim sång, Axel Mårdsjö 

as, Jonathan Stribny tp, Mathias 

Grindsäter gi, Ludwig Sievert Pi, 

Erik Bengtsson bas, Adam Ross tr 

 

Den här kvällen blir det något så 

ovanligt som ”tradjazz” med en 

septett bestående av unga jazzmu-

siker som på ett lättsamt och 

svängigt sätt framför jazz i sann 

New Orleans-anda. 

 

Gruppens fokus är inriktat på sam-

spel, glädje och sväng. Med en 

gemensam energi blir resultatet 

både vasst och underhållande. Fle-

ra av musikerna har mottagit sti-

pendier för sina musikaliska insat-

ser, samt synts på stora tillställ-

ningar och scener i landet. 

 

Repertoaren inspireras av storheter 

som Louis Armstrong, Duke El-

lington, Ella Fitzgerald, Count Ba-

sie m.fl. 

 

Välkomna till en musikalisk resa 

från början av 1900-tal och framåt 

med jazzen som ledton och stom-

me. Det här är en kväll som vi 

verkligen ser fram 

emot! 

 

Kjell Lövbom 
 

Mill Street Jazzband 9/11 

Foto © Annika Marmén 
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Mikael Fall – munspel, 

Morgan Korsmoe - bas, 

Fredrik Karlsson – gi-

tarr, Mattias Gustafs-

son –gitarr, Patrik The-

lin - trummor 

 

I kväll är det dags för 

fram för allt alla blues-

vänner att komma i god 

tid för att få en bra 

plats. Man skall nu inte 

tro att det blir snäll fa-

miljemusik. Nej det blir 

mustig blues som får en 

att tänka på den ameri-

kanska södern. 

 

Vi hörde detta band i 

Huddinge i våras och de 

gjorde ett väldigt bra 

intryck. De har släppt 

en skiva som har fått ett 

bra mottagande. Reper-

toaren består av egen-

skrivna låtar blandade 

med örhängen från 30-

talet och framåt. 

 

Lisa som kommer från 

Mjölby har en varm, 

självsäker röst som är kryddad 

med ett uns av heshet. Lisa har 

vunnit Janne Rosenkvists minnes-

stipendium 2014 vilket innebär att 

hon kommer att representera Sve-

rige i European Blues Challenge i 

Bryssel. 

 

Men Lisa i all ära, det är den kol-

lektiva kraften i bandet som främst 

skall framhävas. Deras flitiga tur-

nerande under året har gjort att 

man har blivit en riktigt tajt och 

hårdsvängande konstellation. 

 

Så välkomna till en spännande 

bluesafton! 

 

Hasse Lehto 

Lisa Lystam Family Band 16/11 
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Jojje Wadenius gi, Mattias Svens-

son b, Magnus Persson tr 

 

En världsstjärna och gitarrgigant 

kommer till Jano! 

 

Den 23 november blir en ny hög-

tidsdag för oss på Jano. Vår sam-

ling av internationella och inhems-

ka världsstjärnor utökas med Ge-

org ”Jojje” Wadenius. 

 

Jojje, som han heter för den stora 

allmänheten, är en av våra mest 

lysande musikstjärnor både här 

hemma och i världen. En konstant 

eftersökt och anlitad gitarrist sedan 

han inledde sin internationella kar-

riär med medlemskap i Blood 

Sweat and Tears, en av de första 

grupperna som spelade jazzinflue-

rad popmusik i mitten av 60-talet. 

 

Jag hade den stora lyckan att bli 

bekant med Jojje 1967 och minns 

ett par mycket spännande jam i 

början av 1968 då Jojje redan var 

medlem i kultbandet Made in Swe-

den, där bl.a. Slim Borgudd och 

Tommy Körberg ingick. 

 

Georg Wadenius’ deltagande hade 

redan då blivit ett måste vid skiv-

inspelningar med Cornelis Vrees-

wijk, Pugh Rogefeldt, Björn J:son 

Lind och många andra inhemska 

storheter. Jojje blev samtidigt ock-

så uppmärksammad för sina plattor 

med barnvisor, Goda’ Goda’, (text 

Barbro Lindgren) och Zoppa, (text 

Kenneth Gärdestad). 

 

Nästa konstellation med kultstatus 

som Jojje ingick i var gruppen So-

lar Plexus med bl.a. makarna Mo-

nica och Carl-Axel Dominique. 

Solar Plexus startades 1969 och 

var verksamt i flera år. Men så 

småningom utan Jojje som blev 

medlem i Blood Sweat and Tears 

1972 och flyttade till New York 

där han bodde i nästan 25 år. 

 

Blood Sweat Tears-sejouren fort-

satte till 1975 och Jojje blev efter 

det medlem i husbandet på den 

kända TV-showen Saturday Night 

Live 1979, där han medverkade till 

1985. Han turnerade under de åren 

med flera av popvärldens klarast 

lysande stjärnor, bl.a. Roberta 

Flack, Luther Vandross, Simon 

och Garfunkel och deltog i otaliga 

inspelningar med Diana Ross, Are-

tha Franklin, Dionne Warwick. 

 

Georg Wadenius har mottagit 4 

grammisar för sina barnvisor och 

som medlem i gruppen Made in 

Sweden och mängder av priser för 

sina kompositioner och insatser 

som musiker. 

 

USA-vistelsen tog slut runt år 

2000 och Jojje flyttade tillbaka till 

Sverige och bosatte sig sedermera 

i Oslo där han numera äger en in-

spelningsstudio. Han har sedan 

hemkomsten producerat plattor 

med Lisa Ekdahl, Helen Sjöholm, 

Ann Sofie von Otter och Silje Ner-

gaard. 

 

Jojje har de sista åren turnerat fli-

tigt med sina olika konstellationer. 

Han har en kvartett med Magnus 

Lindgren, Fredrik Jonsson och Jo-

nas Holgersson och en trio bestå-

ende av Mattias Svensson, bas och 

Rasmus Kihlberg/Magnus Persson, 

trummor. Han samarbetar med 

Helen Sjöholm och Martin Öster-

gren och gör egna konserter i sko-

lor samt på diverse scener. 

 

Det blir en stor musikkväll med 

Georg Wadenius den 23 novem-

ber. Han har med sig Mattias 

Svensson och Magnus Persson på 

bas respektive trummor. 

 

Mycket välkomna! 

 

Hayati Kafe 

Jojje Wadenius 23/11 

Foto © Pressbild 
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Trumpeter: Bosse Broberg, Karl 

Olandersson, Magnus Bohman, 

Tromboner: Dicken Hedrenius, 

Sven Larsson, Saxar: Wåge Finér, 

Håkan Lewin, Cissi Wennerström, 

Håkan Werling, Jerker Axelsson, 

Piano: Hans von Eichwald, Bas: 

Arne Wilhelmsson, Tr Måns Ek-

man, Congas: Bob Fredriksson  

 

Äntligen får vi som var med på 

Bal Palais och Strömsborg på 80-

talet återse detta eminenta band. 

De spelade ju om jag minns rätt 

från slutet på 70-talet till mitten på 

80-talet varje fredag och lördag 

inför fullsatta hus. Och jag var där 

i stort sett varje gång från 1980 till 

1986. 

 

Det var alltid hög stämning med 

fullt på dansgolvet och längst fram 

en rad med de som bara diggade. 

Hos oss är vi ju inte vana vid att 

det är trängsel på dansgolvet, men 

hög stämning kommer det att vara 

och det är vad som inspirerar detta 

band. 

 

Kännetecknande för bandet var att 

det bestod av individualister som 

kunde fungera som ett kollektiv, 

och det var en av Gugges storheter 

som orkesterledare. Gugge sade 

flera gånger att du som får komma 

fram till solistmikrofonen skall  

 

känna att hela bandet gör allt för 

att du skall få så bra stöd som möj-

ligt. 

 

Det är också vad vi kan se fram 

emot, fina solistinsatser och mus-

tigt ensemblespel. Och ej att för-

glömma Claes Jansson vid sång-

mikrofonen. 

 

Förutom Dicken och Claes så kän-

ner vi igen Bosse Broberg, Wåge 

Finér, Sven Larsson och Måns Ek-

man från tiden det begav sig. 

 

En bättre avslutning på hösttermi-

nen är svårt att tänka sig, välkom-

na! 

 

Hasse Lehto 

 

Gugges gamla gäng 
med Claes Janson 30/11 

Storkarmar 
 

Klarinett.Theo Monpouet Ekeram, 

Altsax, Linnéa Fagerland, Altsax, 

Markus Wesslén, Barytonsax, Anna 

Persson, Flöjt, Sophie Allbrink, 

Cello, Frida Hedrenius, Bas, Arvid 

Hedrenius. 

 

Innan konserten med GGG startar 

får vi möjlighet att lyssna på Dicken 

Hedrenius och saxofonläraren Jer-

ker Axelsson som tillsammans leder  

ett förband bestående av unga härli-

ga musikanter från Kulturskolan 

Vallentuna som spelar julinspirerad 

jazz.  

 

Det här är ingen fast ensemble utan 

ett gäng som träffas och spelar någ-

ra gånger per termin under namnet 

Storkarmar. Gänget har beslutat sig 

för en liten miniturné varav vi får 

möjligheten att lyssna på dem i cir-

ka 20 minuter. 

 

Dicken har varit musiklärare på 

Kulturskolan i 25 år.  

 

Kjell Lövbom 

Foto © Erik Melin 
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Jazzklubb Nordost 
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Medlems-/entréavgifter hösten 2014. 
 

Nyhet! Nu går det bra att betala med kort i kassan. Vi tar Master Card och Visa. 

 

Medlemsavgift, 150 kr/halvår, berättigar till fast entré 100 kr per konsert. Köp abonnemangsbiljett för 

600 kr/halvår (inklusive 150 kr medlemsavgift) så har du fri entré till alla säsongens konserter. 

 

Entré för icke medlem 150–250 kr inkl moms beroende på artist. Ungdomar under 20 år gratis entré. 

Gäller även lärare med elever i sällskap. 

 

JANO önskar att många löser abonnemang av två skäl – att få en stampublik och att tidigt få in pengar till 

kassan. Om man går på fyra konserter så lönar sig abonnemang. När man ändå har betalat så kan man ju 

titta in utan extra kostnad och kanske hitta någon musik som man inte tidigare upptäckt. 

 

Alla JANOs inkomster går till musikergager, tidningen PiJano, administration samt en liten del till övriga 

kostnader. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse eller andra funktionärer. 

 

Som JANO-medlem får du rabatt när du besöker andra klubbar i Stockholmsområdet som är anslutna till 

Svensk Jazz – det finns ett tiotal. 

Bidrag till nästa nummer 
 
av PiJano önskas senast den 21 december. 

 

Skickas till Mats Blomberg  

matsxblomberg@gmail.com 

Så här hittar du till oss 
 

Från Stockholm city (17 km). 

 

Med bil: 
Kör E18 norrut mot Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby 

Kyrkby/Viggbyholm. Sväng vänster och fortsätt under 

järnvägen, därefter vänster i rondellen. Vid Statoil bensin-

station sväng höger och följ Kemistvägen till Täby Park 

Hotel. 

 

Med allmänna kommunikationer: 
Ta tunnelbana eller buss till station Tekniska Högskolan. 

Därefter Roslagsbanan mot Österskär. Kliv av på station 

Galoppfältet. Sedan går du Kemistvägen till hotellet (ca 

10 min). 

Jazzklubb Nordost, c/o Annerstedt, Täbyvägen 258, 187 50 TÄBY 

Vill du spela hos JANO? 
 

Läs på hemsidan www.jano.nu under 

knappen  

 


