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l3 november

Monica Borrfors
&Sweet JazzTrio

Harlem Jazz. Camels
spelar 30+alsswing

6 november

20 november

ScottHamilton,

Jamsession med HarryAllen

Huskompet &ClaesCronaTrio
Tbmmy Larsson, Jan
Ottosson, Ingemar
Björlcrnan och många
andra musikanter
och sångare, kcinda och

ol«inda. Fri entr6!

27 november

Janne "Lotfe" Carls-
son & His Playmates

30 oktober

rÄsv JAzzcAFE
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby

Söndagar kl 18.30
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30 oktober

Harlem Jazz Camels

B ent Pers son tp/flh/althorn,
Stephan Lindstein tb, Göran
Eril<sson qs, Claes Brodda cl/ts/
bars, Ulf Lindberg, ledare p,
Göran Stachewslqt bjo/g, Lars
Lindbeck b, Sigge Dellert dr.

e må kalla sig jazzkameler, men

ni ser redan på orkesterns

sättning att detta inte är så

alldeles puckelryggigt!
Välrenommerade musikanter som

hämtar sin inspiration från tiden fore
bebop har här slagit sig samman flor att

göra musik i Ellingtons, Fletcher Hen-

dersons och Teddy Wilsons anda.

Bandet har funnits sedan 1978 och

har hunnit med att framträdapä klubbar
och festivaler i Norden, Holland och

Tyskland. 1992 medverkade det på sär-

skild inbjudanvid jazzfestivalen i New
Orleans. Skivproduktionen omfattar en

LP och två cd, däribland den grammis-
nominerade "Drop me off in Harlem"
från 1993.

Täta, välarrangerade ensembler

och intressanta solister, dessutom ett

komp med gott driv. Kan man önska

något mera? Er tillgivne programråds-

ordf,örande tror inte det!

Harlem Jazz Camels nrcd Bent
Persson och Claes Brodda i förgrtm-

den.
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Hos Exlibris i Täby Centrum
hittar du alltid bra iazzmusik.
Välkommen in!

Tryckeri AB **.

Örioä=.=
. OFFSETTRYCK
. DIGITALTRYCK
. KOPIERING

Enhagsvägen 8D,Täby

Tel 08-768 07 80
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6 november

Jamsession med Huskompet
Fri entrö.ftr alla!

Huskornpet: Tbmmy Larsson p, Jan Ottosson b, Ingemar Bjorhnan dr

en 8 oktober 1989 började vårt
Huskomp i sin alltjämt bestå-

ende sammansättning sin
trogna tjänst som centrum och motor i
JANOs välbesökta och alltid omväx-
lande och stimulerande jamkvällar.

Lösenordet är breddl Som vi sagt

forr - alla kategorier av jazzspelande

och j azzsjungande människor välkom-
nas. Särskilt alla blyga hemmamusik-
anter som tror att det ärjättefarligt att

spela infor JANOs välvilliga och initie-
rade publik!

Dessutom är entr6n så 1åg som

möjligt.

Mycket völkomna!
Foto: Äke Arell

Från vrinster: Ingemar, Jan och Tbmmy.
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-Ee C Per Kjellberg

Kcira
jazzvcinner !

å är den då avklarad, den alltid
lika spännande säsongspremi-

ären. Povel Ramel kom, sågs

och segrade söndagen den 25 sep-

tember, en dag att minnas i Janos

historia. För att göra oss redo att
möta mästaren inleddes kvällen av

Svensk Ramelorkester sorn bjöd på

ett representatir,t urval svängiga
Ramelkompositioner.

Povels eget program blev en här-
lig blandning av gamlaminnen och
musik, och när han mot slutet av det

generösa framträdandet kom loss

ordentligt vid pianot - med både

gammalt och nyskrivet kunde pu-

bliken inte sitta 1ängre utan hyllade
honom med stående ovationer.

Apropå publiken. Grattis ni 320
som var där. Kan inte forneka att vi
hade hoppats på ett par hundra till
denna kvä1l och undrar hur vi bättre
skall komma ut med vårt program.
Vi vet att djungeltelegrafen ofta fung-
etarbra, men att vi har svårare att nå

ut via massmedier. Att annonsera är

dyrt, men vi lorsöker komma med i
olika tidningars kalendarier genom ett

flitigt mejlande och faxande till olika
redaktioner.

Ett annat sätt vi forsöker nå pu-

bliken på är genom att affischera.
Tyvärr har, åtminstone underteck-
nad, stundom retat mig på dålig
affischerings-moral på de öppna an-

slagstavlor som finns på många stäl-
1en. Antingen rivs fortfarande aktu-
ella affischer ned eller klistras helt
enkelt över. Men vi kämpar på och,
som sagt, våra bästa marknadsftirare
är absolut ni, vår trogna publik.

Men vad är vära små bekymmer
mot vad som sker i stora världen. Vi
människor harju en väldig formåga
att ställa till elände på egen hand.

Ibland hjälper naturen till, om det nu
är av hämndbegär eller beror på lång-
siktiga forändringar i atmosfären. Vi
jazzvdnaer känner väl just nu särskilt
for de orkandrabbade i jazzenshem-

stad New Orleans. Skänk dem gärna

en tanke och, om möjligt, en slant.



13 november

Monica Borrfors med

Sweet JazzTrio

Monica Borrfors voc, Lasse Tdrnqvist tp/corl Mats Larsson g, Hans Backenroth b.

i harpåfallande många goda

sångerskor som heter Monica.
Just nu är nog Monica Borrfors

den främsta. Hemes utveckling har vi
kunnat foljapå Täby Jazzkaf! dtda
sedan hösten 1979, och det är lika
roligt vaq'e gång hon sjunger hos oss.

Även Lasse Tömqvist har ett for-
flutet på värt Jazzkafö, och kanske

framfor allt på våra Jazzfester på 1980-

talet. Vi minns t.ex duon med pianisten
Åke Rikner, som hette Sweet Jazz Duo.

1992 blldades Sweet Jazz TÅo med
gitarristen Mats Larsson. Sedan 1995

har trion Hans Backenroth på bas.

SJT har haft en spikrak karriär som

bl.a avsatt totalt fem cd-skivoq varav en

- skivan "Very swedish" från är 2000 -
låg mer än tolv månader bland de tio
mest sålda jazzskivorna på Åhl6ns i
City. Sweet JazzTÅo hartill allt annat

också gjort succ6 i Japan. Trions skivor
kommer på skivbolaget Arietta i Sve-

rige, deras japanska skivbolag är Spice

of Life Inc.
År 2001 gjorde SJT och Monica

Borrfors en skiva tillsammans, "A
certain sadness". Den kom på sjunde
plats bland 107 svenska j azzsl<wor i
OJ:s läsaromröstning. Det har blivit
ytterligare ett skivsamarbete,
"Remembering Billie", som tillsvidare
endast säljs i Japan.

SJT beskriver sin musik som

karnmaqazz, definierat som "main-
stream-jazz i det lilla formatet". Detta

är naturligtvis något som passar Monica
Borrfors som hand i handske. En eufo-
risk Sven Boija i OJ skrev om dras flor-

sta cd: "Denna inspelning foregicks
inte av några repetitioner, men ändå

krävdes inga omtagningar eller redige-

ringar. Åven i de långsamma mjuka
numren betonas den svängigajazz-

rytmen. Som vanligt lägger Borrfors
stor vikt vid texterna, de går fram tyd-
ligt och med övertygande känsla. --
Monica Borrfors och Sweet JazzTÅo
har gjort en mycket harmonisk skiva."

Borrfors och SJT kommer att göra

en mycket harmonisk konsert hos oss

också, var så säkra!

4

Sweet Jazz Trio -
från vdnster Hans
Backenroth, Mats

Larsson och Lasse
Törnqvist.

Monica Borrfors, av
många ansedd som vår
brista jazzsångerska.

Foto: Janne Strömsten

Foto: Anita Ekstrand

Blommorna kommer frånqHhTiii@
Ellagårdsvägen 40, 187 45 Täby.

Öppet mån-fre 10-1

TelOS-79229 20,

8, Iör 10-1 6,

Fax 08-768 38 50

sön 1 1-16
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20 november

Scott Hamilton och Harry Allen

med Claes Crona Trio

Scott Hamilton, Harryt Allen ts, Claes Crona p, Jörgen Smeby b,

Petur Östlund dr

slutet av 7970-talet, dä jazzrörel-
sen hos oss böq'ade blomma upp,
tändes en ny och ovanlig stjärna på

internationella scenen.

Scott Hamilton, några och tjugo år
gammal, slog världen med häpnad: Han
lät ungefår som Coleman Hawkins, Ben
Webster eller Buddy Tate, musiker som

alla var minst femtio år äldre än han.

Scott Hamilton, fodd 1954 i Prov-
idence, Rhode Island, hade helt enkelt
lärt sig spelajazz genom att lyssna på

sin fars skivsamling, där nyss nämnda

stilister från swingeran var rikt fore-
trädda. Breda skikt av jazzpubllken
gladde sig åt denne man, som varken
tog Coltrane-tåget eller foljde med
fusionsjazzströmmen.

Inte minst här i Europa har han

mottagits väI, och numera har han Lon-
don som bas for sina turn6er, som bru-
kar omfatta cirka 250 dagar per år.

Sverige har fått många besök under hela
Scott Hamiltons karriär. Han besökte
värt Jazzkafö tillsammans med Claes
Crona Trio i februari 1998.

Den här gången har han samma
perfekta trio i ryggen och har dessutom
sällskap med den tolv år yngre själs-
fränden och instrumentkollegan Harry
Allen. I likhet med Scott Hamilton har
Allen turnerat flitigt över hela världen

Sverige har fått många
besök under hela Scott
Hamiltons kaniiir.
Han besökte vårt
Jazzkafe tillsammans
med Claes Crona Trio
i februari 1998.

I likhet med Hamilton
har Harry Allen

turnerat flitigt över
hela vrirlden och kan

uppvisa en diger
skivproduktion.

och kan uppvisa en diger skivproduk-
tion. Han har arbetat med Rosemary
Clooney, Harry Edison, Kemy Burrell,
Herb Ellis, John och Bucky Pizzarelli,
Terry Gibbs och många andra. På skiva
har han hörts med bl.a Tony Bennett,
Johnny Mandel, Ray Brown, Tommy
Flanagan, Kenny Barron och Sheryl
Crow. Han har en Bachelor of Arts-grad
från Rutger University, New Jersey och
är bosatt i New York.

Scott Hamilton och Harry Allen
har turnerat tillsammans, bl.a i USA
och Japan. Förra året kom en gemen-
sam cd, "Hear.y juice".

Klassisk mainstreamjazz av båsta
märke, kara jazzvanner. Bered er på en

helafton!

å:.r-1K
&

Claes Crona, återkommande grist-
artist på Ttiby Jazzcafe.

PiJano 4/05

Foto: Ake Arell

den

"§*"ffiry"db@koran
Stockholmsregionen, Täbykontoret

Box 3103, 183 03 Täby
Telefon 08-544 434 60, Fax 08-544 434 70
E-post: sodra.roslagen@medborgarskolan.se



27 november

Janne "Loffe" Carlsson
and His Playmates

Ulf Andersson ts, Ewan Svensson g, Jesper Andersson b,

Janne "Loffe" Carlsson dr

anne Carlsson från Birkastan

bodde i Täby rätt många år, men det

blev bara ett framträdande hos oss,

i gamla gråa Föreningsgården. Nu kom-
mer han tillbaka och det är lorstås

trevligt att kunna ha honom i Täby Park

Hotels eleganta Rotunda.

Janne hör tlllvär jazzhistoria. På

1960talet kompade han Dexter Gor-
don på Gyllene Cirkeln. Han gjorde

skivor med Bertil Lövgren, Bengt
Ernryd och Lars Gullin. Han var en

bland Lars Werner och hans Vämer.
För att bara inte tala om den odödliga
gruppen Hansson & Karlsson.

Sedan kom 1970-talet och han

blev "Loffe" med svenska folket, efter
sin roll i TV-serien "Någonstans i Sve-

rige". Efter detta blev han ivrigt efter-
frågad som konferencier i olika sam-

manhang. Han spelade revy hos Kar de

Mumma och fars på China och har gjort
ett tiotal filmroller.

Men jazzränderna har självfallet
aldrig gått ur, varflor skulle de göra det?

För två år sedan bildade han den här

aftonens grupp, som kom med en cd
forra hösten. "Tillsammans med sina

'lekkamrater'bjuder han på en uppslup-
pen tillställning med många styva

solistprestationer. Repertoaren har
hämtats från den kreativa hardbop-eran
--- det svänger rejält från det forsta
spåret till det sista", skrev Christer
Borg i OJ. "Trommespelet er meget

kompetent og stilistisk beslektet med

För två år sedan
bildade Janne
Carlsson den hiir
gruppen. "Play-
mates " har ar-
betat Jlitigt på
klubbar och

festivaler. Kvar-
tetten iir en

ytterst vtillyckad
sammanscittning
av musiker

Billy Higgins og andre teknisk begav-

ede trommeslagere som ikke overdrev
bruken av muskelkraft", skrev Arne
Bryn i danska Jazzrrytt.

"Playmates" har arbetat flitigt på

klubbar och festivaler. Kombinationen
standardlåtar, jazzoÅginal och "Loffes"
verbala improvisationer har gått hem
rejält. Det är också en ltterst vällyckad
sammansäthring av musiker i kvartet-
ten: Generationskamraten och gamle

kompisen och själsfränden Ulf Anders-
son; I--llfs begåvade son Jesper, som får
sin elbas attläta som en fulhuxen kon-
trabas. Och så gitarristen Ewan Svens-

son från Falkenberg, en 100% person-

lig profil, som här kommer ovanligt väl
till sin rätt.

Välkommen tillbaka till Tiiby,

'Loffi'!

Janne hör till vår jazzhistoria.
Han blev "Loffe" med svenska

folket efter en av sina filmroller.

Bilden som försvann
T,7 vartetten H.A.W.S har sänt oss denna bil{ som

-§.åo.d. varit med i forra numret. Men den forsvann i
cyberrymden och singlade ner på redaktörens bord forst
när tidningen var klar. Men "bättre forr eller senare" -
här visas grabbama, vackert grupperade utanfor sin

havsnära repetitionslokal i Waxholmsbygdens trjärta!

H.A.WS i sin rritta miliö - sjrilva haws-

bqndet. Från vrinster Ulf Schmidt, Horst
Hart, Nils Andersson och Karsten Wedel.
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Täby kommun
delar sedan 1966 ut ett årligt kulturpris.
Pristagaren fär ett diplom och en

modell av den staty, "Beatrice"o som
står framfor den önre entr6n till Tibble-
hallen. Priset brukar delas ut i samband
med symfoniorkesterns konsert i
Tibble Teater i november.

När priset nu delas ut ör ffrtionde
gången, söndag den 13 november, har
man beslutat göra det extra festligl:
Symfoniorkestern får maka åt sig lite
och delar plats med andra foreträdare
for det lokala kulturlivet: folkmusiker,
Täby blås, musikklasserna, dansare etc.

Även jazzen är representerad i
form av en utställning om JANO i tea-

terns foaj6. Mellan kl 18.00 och 18.45

spelar Jerker Halld6n-Christer Karl-
berg Duo framfor utställningsskär-
mama.

Jazzdelen är, eftersom den äger
rum utanfiör konsertsalen, helt gratis.
Entr6n till hela evenemanget, som kal-
las "Kulturbuketten", är 160 kr.

Jazz i Danderyd
f)roduktionsbolaget Stark Musik
I kommer att arrangera jazzkonserter
med dans i Danderyds Församlingsgård,
Klockargårdsvågen 2 på söndagsefter-
middagarkl 15-18 den23 oktober,6
november och ll december.

För musiken svarar Bernt Rosen-
gren Kvartett, dvs. Bernt Rosengren s,

Stefan Gustafson p, Hans Backenroth b,
Bengt Stark dr, Christina Gustavsson
voc. Mera information kan fiis genom
Marie Linghag, 070-3589804.

JANOs sekreterare jubilerar
Han har nu beklätt sin post i26 är,pä
det 27:e.I december fyller han 70!

Bosse Nerelius har yait med om
att göra 580 jazzkafåWällar i Täby, 43
i Vallentuna, tio Jazzfester i Tibble Tea-
ter och tre i Vallentuna.

Han har dragit igång shrdiecirklar i
jazzimprovisation och suttit mer än tio
år i SJR:s styrelse - kort sagt giort sitt
enkla forortsliv intressant genom tät
kontakt med jazzen.

Ett visst flodelsedagsfirande blir
det, liknande dem som ägde rum 1995
och 2000: Öppet hus från kl 15.00 och
en hel del musik. Plats och tid: Ma-
thias-gården vid Vallentuna kyrka, lör-
dag den 7 januari 2006. Bosse hälsar:

"Alla PiJano-läsare betraktas som mina
vänner och är härmed per automatik
inbjudna. Ta inte med några presenter.

Mat och dryck kommer att finnas till
självkostnadspris.

Välkomna, alltså! Bosse"

Vrivwnaf'ooltg{atr'rYvfr§

Som JANo-medlem får du rabatt
ntir du besöker andra SJR-anslutna
klubbar i Stockholms-området - det

finns ett tiotal. Klubbarnas progranl
inJörs i PiJano utan kostnad i mdn av
plats. Observera senasle ltimningsdag

- datum står på sista sidan!

Tyresö Jazz & Blues Club
I Tyresö körde man igång redan 3 september
(vilket kom till var kännedom just niir liirra
numret av PiJano gått i tryck). Följande åter-
står av jazåösten i Tyresö:

27 oktober Hacke Björksten. Rest. Masten
29 oktober Happy Days. Träffpunkten, Ty-
resö C

Jazzreklamens Vcinner

Ofta finns detplats forprograminformation fränfler jazz-
klubbar. Om vi bara Jår veta det planerade programmeL..
Observera senaste lämningsdag - datum på sista sidan!

Jazzmusikens Vänner
Norrtiilje, torsdagar kl 1 9.30 :

20 oktober Staffan Hallgren med David
Lantz trio. Rest. Piren
3 november HarlemJazCamels. Rest. PåG
17 november Sture Synnerfors Quintet
I december X-dragets Swinggrupp. På G

Speltiden tir 19.30 - 22.30.
Plats: Kar.vari,era. Kolla gäma på sajten

www. n or r t elj ej azz c lu b. s e

17 november Jazzsanglävling och Blommans
Dixieland Band. Rest. Masten
3 december Jazz Station Band. Tyresö C
8 december Jan Allan, Rune Gustafsson och
Georg Riedel. Rest. Masten

Kvrillarna på Masten bör.iar kl 19.30 (ev.

förband kl 19). Konserterna på Trdlfpunkten
i Tyresö C pågår kl 13-15. Tyresö Jazzradio
hörs på 91,4 Mhz onsdagar kl 19-20.

Piano säljes
Brunt, upprätt piano med två
stearinljushållare, byggt i bö{an av
forra seklet av Blidberg, Kunglig
hovleverantör, Göteborg. Ring
Mtirja Htillsön,08-511 777 46.

Hallå alla JANO-medlemmar!
Du får 10% rabatt på noter och tillbehör och
15% rabatt när du köper instrument eller'likvårdig
Ut f U Stn i n g . E rbi udandet kan ej kom bin e ns med an d ra e hjudanden. )

Gitarrer * Blås " Hemkeyboard * Tillbehör

$Hf;![.
A*aden, Täby C. 08-758 99 11

Hos oss
får du råd.
Dettjänar
du på.

JANOs nya tjrinstefordon för
hrimtning av internationella stor-
heter på Arlanda.
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I Avgifterna
hösten 2005
Medlemsavgiftlhalvår 150 kr
Dito inkl halvårsabonnemang,

alla säsongens konserter 400 kr
Medlemsentr6/konsert 80 kr
Entrö for icke-medlem 100-200 kr

Ungdomar under 20 år gratis entrö!
Griller civen kirare med elev(er) i
sdllsknp!

JANO önskar att många löser abonnemang

av två skäl - att fä en stampublik och att

tidigt f;i in pengar till kassan.

Om man går på ffra konserter så lönar
sig abonnemang. När man ändå har betalat så

kan man ju titta in utan extra kostnad och
kanske hiua någon musik som man inte tidi
gare kiinttill.

Enhöavgiften ör medlemmarhöjs aldrig
oavsett evenemangets kva1it6, vilket dtiremot
kan ske med entr6n ftir icke-medlemmar.
Medlemmar fiir klubbtidningen PiJano samt

ibland annan information hemsänd.

Alla JANOs inkomster går till musi-
kergager, tidningen, administration, piano-

stämningar samt en liten del till öwiga kostna-

der. Inga arvoden betalas till klubbens styrelse

eller andra firnktionärer.
Täby Park Hotel står for lokalen och

hoppas att många tar del av pubens meny.

En av ftirdelama med att vara medlem i
JANO är givefvis rabatten på entrÖavgiften

till Täby Jazzkafö. Samt forstås att fä PiJano
hem i brevlådan.

Som JANO-medlem fiir du rabatt när
du besöker andra SJR-anslutna klubbar i
Stockholmsområdet - det finns ett tiotal.

I

Täby ,lazzCate
Söndagar kl 18.30
Täby Park Hote!,
08 - 506 483 00

*

Restaurangen öppnar
kl 17.30. God rnat och

fullständi ga rättigheter.
Ejbordsbesällning!

www.fano.nu

Styrelse
Ordftirande
PerKjellberg

Violvägen 6,186 34 Vallentuna
Telefon: 08 - 5ll 728 67

e-post: per.kjellberg@kb. se

Vice ordfiirande
HansLing

Hjulsta Torg l, 163 35 Spånga

Telefon: 08 - 760 22 05

e-post: hans.er.ling@se.abb.com

Kassör/Redaktör
Margit Annerstedt

Täbyvägen 258,787 50 Täby
Telefon: 08 - 510 503 20

margit. annerstedt@glocalnet.net

Sekreterare/Orkesterbokare
BoNerelius

Teknikvägen 17, 186 32Vallentuna
Telefon: 08 - 511 706 69

Övriga tedamöter
Birgit Litzell, Hans Åberg
Anne-Christine Larsson

Suppleanter
Hayati Kafe, Mats Blomberg
Inger Lind6n, Greger Röhr

Yvonne Mellbjerg-Borg

JANOs adress är
Täbyvägen 258,187 50 Täby.

Telefon 08 - 510 503 20
Postgiro 19 25 83-3.

Så här hittar du oss
vAu.eMnÅr^

TÅaY p^RKH(rrEf

sTocKl.{ot"&

Från Stockholm city (17 km).
Med bil: FöU skyltarmot motorväg
818 till Norrtäje eller E 4 norrut mot
Arlanda,/Sundsvall.

El8 ftilj motorvägen norut mot
Norrtälje. Ta av vid avfarten Täby
kyrkby,n/iggbyholm. Sväng vänster
och fortsätt överiärnvägen, diirefter
forsta vänster igen vid Badminton-
tältet (Marknadsvägen). Vid Statoil
bensinstation sväng höger och ftilj
Kemistvägen till Täby Park Hotel.

E4 - ölj motorvägen norrut mot
Arlanda,/Sundsvall. Tag av avfart till
El8 nomrt mot Norrtälje. Se fiird-
beskrirning E18.

Med allmtinna kammunikationer:
Ta tunnelbana eller buss till station
Tekniska högskolan. Därifi'an avgår
Roslagsbanan mot Täby regelbundet
under hela dagen. Ta linjen mot
Österskär och kliv av på station
"Galoppfiiltet". Sedan gar du Kem-
istvägen till hotellet (ca 1 0 min).

Bidrag till nästa nummer
av PiJano önskas senast

den I januari 2006.
Skickas til1red.

MargitAnnerstedt
Täbyvägen258

187 50 Täby.

E-post:
margit.annestedt@glocalnet.net

Tidningen PiJano
utges av Jazzklubb Nordost, TäbY.

Ansvarig utgivare: Margit Annerstedt
Tryck: Orion, Täby2005
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